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Noviny občanů města Poličky a okolí

Vážení členové Zdravotně sociální komise, vážení spoluobčané,
dovolte mi velice krátce navázat na sdělení názoru členů zdravotně sociální komise. Ano, jsem
velice rád, že i v této komisi se věcně diskutuje o výstavbě nových bytových domů v lokalitě
Bezručova. Je velkou pravdou, že tato plánovaná
výstavba bytů, včetně přípravy zasíťovaných parcel, má pro Poličku značný význam, a to v mnoha
aspektech. Je velmi důležité stabilizovat počet lidí
v našem městě s důrazem na udržení mladých lidí
v návaznosti na nově se tvořící pracovní místa
v poličských firmách.
Velice vítám, že názor, který jsem v minulosti
často slýchával, že v Poličce je bytů dostatek, se
ukazuje jako nepotvrzený. V současné době evidujeme cca 60 zájemců o získání nového bytu v této
krásné lokalitě.
Velký záměr nové výstavby nastartovalo již minulé zastupitelstvo a zrealizovalo velmi zásadní
kroky včetně výkupu pozemků. V současnosti se
budují složité a finančně náročné inženýrské sítě.
Zároveň probíhají velmi široké diskuse nad podobou bytových domů. Nepochybuji, že dojde ke
shodě, která bude pro naše město velkým přínosem. Současně ale musíme mít na zřeteli i rozměr
finančních možností. Musíme prověřit a vyhodnotit veškeré dostupné dotační a jiné příležitosti. Finanční rozměr považuji za zásadní, a to nejen z pozice uchování nezbytné investiční síly pro další
rozvoj Poličky, ale též i ze spravedlivého a rovného
přístupu ke všem občanům. Závěrem garantuji, že
cílem je, tak jako tomu bylo při výstavbě v lokalitě
Mánesova, maximální snaha o úsporu a efektivní
výstavbu, která přinese maximální prospěch občanům našeho města.
Jaroslav Martinů, starosta města

Sběr upotřebených olejů a tuků
Rada města schválila 15. června uzavření smlouvy o spolupráci s firmou EKO-PF, s. r. o. z Hlincové Hory, jejímž předmětem je sběr upotřebených
potravinářských olejů a tuků z domácností. Na základě této smlouvy proběhne začátkem července
rozmístění 9 zelených plastových nádob o objemu
240 l na vybraná stávající stanoviště na tříděný

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 20. července
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Koupaliště
připraveno!

Zdravotně sociální komise
k bytové výstavbě
Výstavba bytových domů v „lokalitě Bezručova“
je jedinečnou, a možná na dlouhou dobu poslední, příležitostí, aby se Polička aktivně postavila
k nedostatku městských bytů a, v dlouhodobějším
horizontu, také ke své povinností postarat se o ty
občany, kteří se ocitli „v nouzi“. Ekonomická situace se vyvíjí, společenské podmínky se mění, stát
přenáší v sociální oblasti stále více zodpovědnosti
na obce. V určitém smyslu je to logické a správné.
Zdravotně sociální komise (ZSK) rady města
se dohodla na zásadních kritériích, která musí
zohledňovat projekt bytových domů: Bezbariérovost, dostupnost všech prostor (výtah), ohled
na energetickou náročnost, dostatečné provozní
zázemí (např. prostor pro invalidní vozíky, dětské
kočárky…) světelný komfort (sluneční svit), dobré
rozložení místností bytu, s ohledem na to, že některý z obyvatel může být dlouhodobě odkázán
výhradně na pobyt zde.
V souladu s rozhodnutím kolegů z komise bytové a komise stavební, jsme své stanovisko předložili vedení města s tím, že žádáme, aby velká část
budoucích bytů fungovala jako nájemné městské
byty, které budou sloužit jako takzvané startovací
(určené především pro mladé lidi), a další byty –
chráněné, ústupové apod.
Tyto nájemné byty by měly zajistit dostupné bydlení pro skupiny občanů, kterým zdravotní nebo
jiný handicap brání pořídit si bydlení vlastní. Pro
jednotlivé typy bytů samozřejmě budou platit jasná a kontrolovatelná pravidla, jejichž cílem bude,
mimo jiné, předcházet dohadům, obavám a zbytečným konfliktům.
Debata o výstavbě v „lokalitě Bezručova“ zahrnuje mnoho aspektů. ZSK dbá, aby se mluvilo, vedle stavařiny a peněz, také o lidech.
ZSK

str. 3
str. 9
str. 10
str. 19-24

odpad. Upotřebené potravinářské oleje a tuky
mohou být ukládány do sběrných nádob pouze
v pevných obalech (např. PET lahve). I nadále
bude možné tyto odpady, které nepatří do kanalizace, likvidovat prostřednictvím sběrného dvoru
na Hegerově ulici. Bližší informace k této problematice lze získat na stránkách http://projektpromestaaobce.cz/.
Seznam stanovišť nádob na upotřebené potravinářské oleje a tuky
• ul. Heydukova – křižovatka u č. p. 91
• ul. Dukelská – parkoviště
• ul. Jiráskova – u č. p. 608
• ul. B. Němcové – u č. p. 667
• ul. U Vlečky – u č. p. 1084
• ul. Hegerova – u č. p. 923 (Penny Market)
• ul. Paseky – u č. p. 965
• Sídliště Hegerova – u č. p. 931
• ul. Eimova - u č. p. 268
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Po festivalu Poličské Rockoupání, který každoročně probíhá v prostorách koupaliště, bylo začátkem června vše vzorně uklizeno a nejen to. Vana
koupaliště získala krásný modrý nátěr.
Samozřejmou součástí vybavení je i zázemí pro
návštěvníky, včetně hřiště na plážový volejbal,
které v letošním roce láká sportovce novým pískem.

V loňském roce město Polička investovalo do
oprav koupaliště 2,5 mil. korun, kdy zde bylo zhotoveno nové betonové dno. I v letošním roce bude
pro čištění dna používán podvodní vysavač, který
město zakoupilo v roce 2013.
Nezbývá než si přát krásné léto a plno spokojených návštěvníků. Překoná koupaliště rekordní
návštěvnost minulého roku?
Provozní doba v červenci a v srpnu je od 10 do
19 hod.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Upozornění pro
podnikatele
v silniční dopravě
Připomínám podnikatelům provozující koncesovanou živnost s předmětem podnikání
Silniční motorová doprava – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí a/nebo osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
povinnost prokázat nejpozději do 31. července
finanční způsobilost, jak ukládá ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
Podnikatelé podnikající v silniční dopravě
provozované velkými vozidly prokazují finanční
způsobilost dopravnímu úřadu Krajského úřadu
v místě sídla podnikatele v silniční dopravě.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní
živnostenský úřad

1

Poličské hradby 2015

Úspora emisí
Město Polička obdrželo od společnosti EKO-KOM, a. s. osvědčení o úspoře emisí za rok
2014. Výpočet úspory vychází z množství vytříděných odpadů občany města Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru (272,4 t), plastů (212,6 t), nápojových kartonů (0,6 t - třídí se společně s plasty),
skla (90,3 t) a kovů (495,1 t). Úspora emisí dosáhla
loni 1 301,989 tun ekvivalentu CO2 a úspora energie 30 839 114 MJ. Dík patří všem, kterým záleží
na stavu životního prostředí a tříděním odpadů
mají na dosaženém výsledku svůj podíl.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

V loňském roce dokončilo město Polička rozsáhlou a finančně náročnou obnovu dvou objektů
hradeb Na Valech v parku. Jednalo se o sanační
práce na staticky narušených úsecích, které z historického hlediska představují velmi cenné objekty. Současně byla nastartována i příprava nového
projektu na další roky za účelem získání dotací
z Programu regenerace MPR a MPZ od Ministerstva kultury ČR. Pro město je jistě žádoucí v rekonstrukci pokračovat i nadále.
V tomto roce realizace projektu zahrnuje obnovu hradebních ochozů a střech věží na úsecích za

Pro absolventy
gymnázia
Na sklonku roku 2014 jsme požádali zástupce
vaší třídy, aby vás pozvali na oslavy 750 let založení města Poličky. Organizátoři oslav projevili přání, aby společně se současnými studenty gymnázia
prošli průvodem na náměstí i jeho absolventi a to
sobotu 22. 8., tedy v den, kdy budou oslavy výročí
založení města vrcholit. Sraz účastníků průvodu
bude v 8.30 hodin před budovou školy. Věříme,
že naše pozvání přijmete, zúčastníte se bohatého
kulturního programu oslav a rádi si se svými spolužáky zavzpomínáte na studentská léta v našem
městě. Navíc si budete moci prohlédnout naší školu, kde bude probíhat Den otevřených dveří.
Mgr. Miloslav Svoboda, ředitel školy

ulicí Václavskou a podél ulice Na Bídě, což představuje východní a západní část hradebního okruhu. Projekt řeší dožilý, místy havarijní stav koruny
ochozů a střech věží (krytí koruny parapetní zdi,
výměna dřevěného zábradlí, poškozených šindelových střech věží a další související práce). Uvedená
regenerace těchto atraktivních úseků je důležitá
pro zpřístupnění této ojedinělé památky návštěvníkům Poličky.
V průběhu jarních měsíců byla kompletně vyměněna střecha věže bašty za kostelem sv. Jakuba a v ulici Nová. Krytina střechy je ze štípaného
dřevěného šindele. „Lokální výměny narušeného
šindele se dočkají i další střechy bašt na uvedených úsecích hradeb. Práce probíhají i na výměně dožilé břidlice na parapetních zídkách ochozů.
Jako materiál bude opět využit dřevěný štípaný
šindel, který tak bude korespondovat s krytinou
bašt. Výměna nového zábradlí bude realizována na 4 úsecích podél ulice Na Bídě,“ komentuje
postup prací Ing. Marta Mastná, vedoucí Odboru
územního plánování, rozvoje a ŽP na MěÚ Polička.
V letošním roce město Polička investuje do opravy hradeb 2,5 mil. Kč, uvedená částka je včetně
získané dotace Ministerstva kultury ČR.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Sociální automobil pomocníkem

Platným pomocníkem Domova na zámku Bystré
se stal sociální automobil, který domov převzal
koncem ledna od společnosti Kompakt. Automobil Dacia Dokker má domov v pronájmu na šest let
za symbolickou korunu ročně na zajištění sociální
služby pro osoby s mentálním postižením. Koupě
vozidla pořízeného v rámci projektu: „Sociální automobil“ se mohl zrealizovat díky desítkám sponDěti v Poličce mohou od začátku června užívat
zorů, kteří si zakoupilili reklamní plochy, a tím na
dvě nová hřiště.
vozidlo přispěli. Klíče osobně převzal ředitel DoNovotou zářící hřiště i zcela nové herní prvky, mova na zámku Bystré Mgr. Ivo Musil na slavnostkde je například i lanová pyramida, najdou děti
ním setkání se sponzory a zástupci společnosti
v poličském parku. Hodnota hřiště je 342 tis. Kč. Kompakt. Byl mezi nimi také Luděk Liška, oblastNěkteré zachovalé původní herní prvky byly pře- ní ředitel Kompakt. „Projekt Sociální automobil se
zrodil v naší firmě před 14 lety na základě potřeb
místěny a doslouží dětem v prostorách poličského
jednoho z pracovníků firmy. Od té doby zajistila
letního stadionu.
firma desítky aut pro sociálně potřebné, které jezdí po celé republice“, uvedl Liška.
Od převzetí klíčů je vůz denně na cestách. Nové
vozidlo slouží jako důležitý pomocník při zajišťování nových komunitních sociálních služeb. Ukázalo se vhodným zejména při každodenních jízdách za klienty využívajícími služeb komunitního
typu, bydlícími v chráněném bydlení a ve službě
„podpora samostatného bydlení“. Denně se „dačky“

Nová hřiště
pro děti

využívá při jízdách za klienty bydlícími v bytech
v Bystrém a v Poličce. Vozem se realizují rovněž
cesty k lékařům či při rozvozu obědů na chráněné bydlení. Nové auto pomáhá také zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením, které se neuplatní na otevřeném trhu práce. Autem je zajišťována
sociálně terapeutická dílna v centru našeho městečka. Od konce ledna přibylo Dacii Dokker na tachometru na šest tisíc kilometrů.
Barevná loga, kterými jsou posety její kapoty
a blatníky představují jména firem, díky nímž byl
tento vůz zakoupen. „Děkujeme společnosti Kompakt za spolupráci v projektu Sociální automobil,
který se stal platným pomocníkem zejména při
každodenních jízdách za klienty využívajícími
sociální služby nového typu. Přesun pracovníků
za lidmi bydlícími zejména v pronajatých bytech
v různých částech města Bystré a v Poličce by
nebyl bez osobního vozu možný. Velmi si vážíme daru všech sponzorů a za finanční příspěvek
využitý smysluplným způsobem jim děkujeme,“
řekl na adresu autorů myšlenky projektu a dárců
Mgr. Musil, ředitel Domova na zámku Bystré.
Domov na zámku Bystré

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
nabízí k prodeji

stavební parcely
na výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice Bezručova v Poličce I. etapa
 možnost výstavby RD na podzim 2015 po vybudování technické infrastruktury
 velikost volných parcel 600 m2 – 1200 m2
 možnost úhrady kupní ceny do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Nové hřiště bylo vybudováno na sídlišti B. Němcové, hodnota herních prvků je 150 tis. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Přehled volných parcel naleznete v grafické příloze na stránkách
města Poličky: www.policka.org, v oddílu „Dokumenty“
Zájemci o koupi se mohou přihlásit na odboru správy majetku MěÚ Polička, dveře č. 19,
tel. 468 001 720, 461 723 812, 734 152 220.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Na kolech z Poličky cyklobusem
po Českomoravském pomezí
Každý pátek, sobotu a neděli od 3. července do
• a sobotní spoj z Vysokého Mýta (18.55 hod.) přes
30. srpna a v pondělí 6. července mohou také poličští
Nové Hrady (19.15 hod.) a Proseč (19.30 hod.) do
využít každoroční možnost nechat se vyvézt do okolí
Poličky (19.50 hod.)
města víkendovým cyklobusem. Autobus uzpůsobený pro převoz jízdních kol brázdí turistickou obVedení tras s mapkou a rozpis všech zastávek
last na pomezí Čech a Moravy každé léto od roku
s přesnými časy je uveden v propagačním letáčku
2006. Díky cyklobusu se lze s kolem přepravit bez „Cyklobus Českomoravským pomezím“, který je dispřesedání do různých koutů naší oblasti k poznání
tribuován do poličských domácností a je k dispozici
takových míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, v Informačním centru v Poličce, na autobusových
Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, roz- nádražích a rovněž na nádražích a ve vlacích Česhledna na Kozlově, zřícenina hradu Cimburk, nebo
kých drah.
jednotlivá města oblasti.
Na lince platí jednotný tarif IREDO, který nabízí
Pozitivní změnou letošního roku je sjednocení
několik možností, jak ušetřit. Slevy jsou poskytoodjezdů cyklobusů z Poličky na 8.00 hodin a dřívější
vány dětem a osobám ZTP a je možné také využít
příjezd do Poličky ve směru od Moravské Třebové. výhodné rodinné, síťové a časové jízdenky. Cena za
Naopak oproti loňskému roku již nebude cyklobus
přepravu jednoho kola je 20 Kč, bez ohledu na tarifjezdit v září a také nebude zajíždět do Jevíčka.
ní vzdálenost.
Pro výjezd cyklobusem z Poličky je nejvýhodnější
Podrobné informace jsou k dispozici na turisticspoj (z pohledu času stráveného v cyklobusu):
kém portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
• páteční a nedělní z Poličky (v 8.00 hod.) přes Svitavy (8.20 hod.) do Moravské Třebové (příjezd
Cyklobus je určen jak pro cyklisty, tak i pro pěší
8.40 hod.)
turisty. Ti se mohou bez auta dostat blíže k atraktivi• a sobotní z Poličky (v 8.00 hod.) přes Proseč
tám Českomoravského pomezí díky spolupráci měst
(8.25 hod.), Nové Hrady (8.35 hod.) do Vysokého
Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto
Mýta (8.55 hod.)
a Polička (spolufinancování pátečního spoje) a ParPro návrat cyklobusem do Poličky je naopak nej- dubickému kraji (financování sobotního a nedělního
rychlejší spoj:
spoje).
• páteční a nedělní z Moravské Třebové
Mgr. Jan Matouš,
(v 19.05 hod.) přes Svitavy (19.25) do Poličky
Člen VV Českomoravské pomezí
(19.45 hod.),

750 tváří Poličky se poprvé
představilo veřejnosti
Jedním z vrcholů Času pro neobyčejné zážitky
v sobotu 6. června byla vernisáž díla „750 tváří Poličky“, tento ojedinělý projekt tak byl poprvé představen veřejnosti. Jedná se o jeden z originálních
dárků k jubilejnímu výročí města, počet portrétů
je inspirován počtem let od založení Poličky Přemyslem Otakarem II.
Obraz o velikosti 7,5 x 1 metr visí ve vestibulu
Městské knihovny Polička a zájem o jeho prohlídku je obrovský. Dílo obdivují nejen ti, kteří
se objevují mezi tvářemi na obraze, ale všichni
ostatní, kteří zde hledají své přátele, příbuzné či

Jaroslav Mareš, který přizval ke spolupráci čtyři
fotografy: Pavla Váchu, Evu Křivkovou, Radima
Hromádku a Simonu Tumovou.
Slavnostní vernisáži předcházelo nejen fotografování, které trvalo téměř rok, ale i složité technické zpracování celého díla. A poté v pátek 5. června
přenesení kompletního a hotového díla z Centra
Bohuslava Martinů do knihovny a jeho umístění
na správné místo. Vše za účasti autora projektu
Jaroslava Mareše, jemuž patří za tento originální
nápad a zejména jeho dotažení do zdárného konce
velký dík a obdiv.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
Foto: Alena Jandlová

Recyklujme!

známé. Obraz v knihovně bude vystaven do konce září 2015. Poté by měl být natrvalo umístěn na
vhodné veřejné místo.
Mozaika tváří zahrnuje všechny věkové kategorie (mezi nejmladším a nejstarším portrétovaným
je věkový rozdíl 97 let) stejně jako nekonečnou
řadu profesí a zájmů, které portrétované charakterizují. „Fotografovalo se na ulici, na pracovišti, ve
škole, v kavárně, doma, tedy kdekoli byla vhodná
příležitost a ochota spolupracovat. Vedle výtvarného díla tak vznikl důležitý dokument, který
by měl budoucím generacím připomenout, jací
jsme byli v roce 2015,“ upřesňuje autor projektu

Polička obdržela od kolektivního systému ASEKOL Certifikát k environmentálnímu vyúčtování
za rok 2014. Z Certifikátu vyplývá, že naši občané v loňském roce vytřídili 504 televizí, 202 monitorů a 5 539,88 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 241,3 MWh elektřiny, 11 613,16 litrů
ropy, 1065,34 m3 vody a 9,52 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 53,35 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 210,86 tun.
Pro porovnání lze například uvést, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska. Odevzdáním 10 vysloužilých monitorů ušetří uživatelé počítačů spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
velký dík.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Jezdím Poličkou
Od začátku května můžete v ulicích Poličky potkat autobus MHD, který propaguje oslavy 750. výročí založení města. Jedná se o další příspěvek
k významnému roku oslav. Součástí propagace
je i kulturní kalendář s termíny vybraných akcí.
Autobus provozuje firma Zlatovánek, s. r. o., polep
a reklamu zajistila firma REK plus, s. r. o. Obě firmy se o náklady propagace rozdělily a patří jim dík.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Bavte se
s Geofunem
Víte co je to Geofun?
Jedná se o unikátní hru
vycházející z populárního geocachingu. Pokud
jste majitelem iPhonu
nebo telefonu se systémem Android a chcete si
zahrát o některou z hodnotných cen, je Geofun
určen právě pro vás. Navštívíte atraktivní místa
Českomoravského pomezí, dozvíte se spoustu zajímavých informací a budete se bavit při plnění
nevšedních úkolů. Jak napovídá podtitul „Známé
i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí“,
vašimi průvodci budou vybrané osobnosti spojené
s městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, tedy M. D. Rettigová, princezna Hereret, stavitel Zdislav, Oskar Schindler a Josef Sodomka. Aplikaci Geofun si můžete zdarma
stáhnout v App Store a na Google play.
Pokud chcete poznat krásy regionu na pomezí
Čech a Moravy a ještě při tom ušetřit, využijte slevovou knížku Bonus pas. Výhody a slevy na vstupné vám poskytnou vybrané památkové objekty,
muzea a galerie, ale také restaurace či ubytovací
a sportovní zařízení. Slevovou knížku získáte
u všech poskytovatelů služeb zapojených do programu, jejichž přehled najdete na internetovém
portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Ing. Jiří Zámečník,
marketingový manažer
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Maďarští školáci
na radnici

Bývalý starosta Poličky velvyslancem
v Bosně a Hercegovině

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou přivítali v pondělí
15. června skupinu téměř 50 dětí a učitelů z maďarského Ebese. Vzájemná výměna mezi Poličkou
a Ebesí trvá již 15 let a spolupráce ZŠ Na Lukách se
školou v Ebesi je stále velmi intenzivní a živá. Letos stráví týden děti z Ebese v Poličce a nejen zde.
Čeká je řada výletů do okolí města, navštíví i naše
hlavní město Prahu. Příští rok se mohou poličské
děti těšit na návštěvu Ebese. V delegaci nechyběla
paní Julie Nagy, která je duší celé spolupráce a velmi potřebnou tlumočnicí.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Kouzelné putování
V průběhu července bude spuštěna nová
soutěž, která vás provede po nejzajímavějších
místech
Českomoravského pomezí. Pokud navštívíte vybrané turistické atraktivity, obdržíte samolepku se soutěžním
kupónem, který následně nalepíte do hrací karty.
Nasbíráte-li stanovený počet kupónů, můžete získat dárek a zúčastnit se losování o hodnotné ceny.
Hrajeme o tablet, mobilní telefon, víkendové pobyty, vstupenky na kulturní akce, do památek či
muzeí a řadu věcných cen. Na vaši návštěvu se těší
celkem dvacet pět atraktivních míst, mezi kterými nechybí zámky v Litomyšli, Nových Hradech
a Moravské Třebové, hrad Svojanov, muzea v Poličce, Svitavách či Vysokém Mýtě, rozhledny nebo
úzkokolejka v Mladějově. Domů si s sebou můžete
odnést také novou stolní hru, která vás blíže seznámí se všemi soutěžními lokalitami. Určitě si
u ní užijete spoustu zábavy a třeba si i naplánujete
výlet na místa, která jste ještě nestihli navštívit.
Soutěžní pravidla a další důležité informace najdete na turistickém portálu www.ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem „Kouzelné putování“. Po
spuštění soutěže si zde můžete vytvořit svůj účet
a začít hrát o některou ze super cen.
Jiří Zámečník,
marketingový manažer
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Poličský rodák a bývalý starosta města Poličky
RNDr. Jakub Skalník působí od začátku tohoto roku
v roli velvyslance České republiky v Bosně a Hercegovině. Dne 25. února 2015 předal nový velvyslanec
ČR pověřovací listiny předsedajícímu členu Předsednictví Bosny a Hercegoviny Mladenu Ivanićovi
a tím byl oficiálně uveden do své funkce.
RNDr. Jakub Skalník pracoval pro město Poličku v letech 1990-1994 jako místostarosta, v dalším
čtyřletém období byl starostou města. Po skončení
práce v oblasti komunální politiky začal pracovat na
Ministerstvu zahraničních věcí ČR v několika funkcích. Ve svých zahraničních misích působil jako vedoucí sekce kultury, vědy a školství, ZÚ ČR v USA
a v letech 2007 – 2011 byl zástupcem velvyslance
v Nizozemsku. Od tohoto roku zastává post nejvyšší,
tedy post velvyslance ČR a novým domovem pro něj
a jeho rodinu se stalo Sarajevo.
Jaký je život v diplomatických službách, jaký má
poličský rodák a bývalý starosta vztah k Poličce?
Odpovědi na tyto a další otázky přináší následující
rozhovor.
Jaké jsou Vaše první dojmy z pobytu v Bosně
a Hercegovině? Překvapila Vás něčím tato země?
Co Vás nejvíce potěšilo?
V Bosně nejsem zcela poprvé, byl jsem zde již před
30 lety, kdy jsme Bosnou a Hercegovinou (BaH) projížděli s kamarády vlakem z Bělehradu na dovolenou k moři do Dalmácie. Tenkrát to ovšem byla jiná
země – byla jednou ze šesti federativních republik
socialistické Jugoslávie, rok předtím se v Sarajevu
konala veleúspěšná zimní olympiáda a hlavně si
tehdy nikdo nedovedl představit, jaké hrůzy se zde
v následujícím desetiletí budou odehrávat.
V současnosti je BaH zemí s nemalými politickými, ekonomickými i sociálními problémy a mezinárodní společenství v čele s EU je zde trvale přítomno
se svojí aktivní podporou a asistencí v širokém spektru oblastí života země.
Mile mě překvapilo, jak dobré je zde jídlo. Je to
také země nepřeberného množství přírodních krás
a šikovných a schopných lidí. Pozitivní je rovněž, jak
jsou k nám Čechům, její obyvatelé nesmírně přátelští.
Jak vypadá takový „normální den“ velvyslance?
On se každý den liší od toho druhého. Nicméně
každé ráno si po příchodu do kanceláře přečtu politické zpravodajství o dění v BaH, aktuální politické
a ekonomické analýzy, diplomatické zpravodajství
od našich kolegů - diplomatů z regionu i z širého
světa i informace z domova. Potom vyrážím na
pracovní jednání s bosenskými politiky, představiteli státních institucí, schůzky s kolegy z diplomatického sboru, pravidelné porady velvyslanců zemí
EU, atp. Minimálně jednou týdně navštěvuji města
a obce mimo Sarajevo, a to zejména tam, kde jsou
realizovány projekty zahraniční rozvojové pomoci
ČR. BaH totiž patří v této oblasti k našim prioritám
a ročně zde realizujeme projekty v celkové hodnotě
téměř 70 mil. Kč.
Pojem domov – co pro Vás znamená? Kde ho
máte?
Domov pro mě znamená pochopitelně Česká republika. BaH je sice již třetí zemí, ve které v zahraničí s rodinou dlouhodobě pobýváme, ale doma jsme
jenom v Česku. A v Česku jsme doma zase jenom
v Poličce, i když zpravidla bydlíme v Praze nebo jejím okolí.
Co pro Vás znamená Polička?
Polička je pro mě prostě a jednoduše láska na celý
život.
Přijedete na oslavy 750. výročí založení města
a co z programu Vás nejvíce láká?
Na oslavy určitě přijedu a moc se těším. Líbí se mi,
že byly pojaty poměrně velkoryse, protože naše Polička si to zaslouží. Je těžké říci jednoznačně, co mě
z programu nejvíce láká. Určitě se moc těším na velké setkání absolventů gymnázia, mezi něž patřím,

ale rovněž také na příjezd krále s družinou, festival
Polička 555 a řadu dalších akcí.
Když si vzpomenete na své období ve funkci starosty, co se podle Vás podařilo nejvíce a co se Vám
nepodařilo?
Svoji odpověď bych rozšířil i na období, kdy jsem
byl zástupcem starosty (1990-94). Především se
nám podařilo „znovuprobudit“ Poličku k životu jako
samostatné, milé, živé a kulturní město. V podstatě se za pochodu vytvářel veškerý právní i faktický
rámec, v rámci kterého město i jím zřízené organizace působí, restituoval a organizoval se městský
majetek a byla realizována celá řada dalších formálních i méně formálních kroků. Dokončila se rekonstrukce historické radnice, která na náměstí více
než 20 roků „strašila“, dokončila se sportovní hala
u ZŠ Na Lukách, postavil se penzión pro seniory,
zprivatizovala se většina obecních bytů, významně
se pokročilo s rekonstrukcí hradeb, zřídili jsme informační centrum na náměstí. Podařilo se nám do
Poličky dostat investici firmy Ravensburger, přijali
jsme nový územní plán města, který mj. vymezil
území pro současnou průmyslovou zónu i obytnou
zónu Mánesova. Byla založena tradice hudebních
festivalů (Polička 555, Martinů Fest, Polička Jazz)
a byla navázána zahraniční partnerství. V roce 1996
se v Poličce uskutečnilo setkání české a německé
mládeže pod záštitou prezidentů obou zemí (Václav
Havel a Roman Herzog), kteří oba Poličku při té příležitosti navštívili.
Samozřejmě, že byla i řada věcí, které se nám nepodařily přesně podle našich představ, nicméně ty
povedené výrazně převládají.
Před 20 lety bylo založeno sdružení měst Česká
inspirace, patříte k „otcům zakladatelům“. Jak na
založení České inspirace vzpomínáte a myslíte, že
její fungování má význam i dnes?
Česká inspirace byl do té doby zcela originální
počin, v rámci kterého spojilo svoje síly několik českých historických měst s cílem vzájemně spolupracovat v propagaci, ale i při realizaci společných projektů v ČR i zahraničí za účelem ukázat, že ČR není
jenom Praha, ale nabízí řadu krás i bohatou kulturu
mimo hlavní město. Zejména pro Poličku se ČI ukázala být jedinečnou příležitostí ke zviditelnění.
ČI má pochopitelně smysl i dnes, ale je třeba ji
„naplnit“ novým obsahem, který by odpovídal podmínkám a potřebám současnosti.
Pokud byste byl starostou města Poličky nyní, co
by bylo Vaší hlavní prioritou?
Polička je v současnosti v podstatě v situaci, kterou jsem našim partnerským městům v dobách svého starostování záviděl – postupně se dále rozvíjí,
vylepšuje a vyšperkovává, dávno pryč jsou časy, kdy
jsme se vším začínali doslova od píky. Já bych se asi
zaměřil na zformulování dlouhodobé vize rozvoje
města v podmínkách 21. století, položil bych si tedy
otázku, jak by se město mělo rozvíjet a kam by mělo
směřovat tak, aby bylo i nadále dostatečně přitažlivé nejenom pro jeho současné obyvatele, ale aby se
do Poličky chtěli stěhovat lidé i z jiných koutů naší
země, a to primárně tací, kteří by pro její ekonomický, ale i společenský život byli přínosem.
Každopádně jsem ale velmi spokojen se způsobem, jakým vedou Poličku její současní představitelé. Polička jenom vzkvétá a je radost se do ní vracet.
Velmi děkuji za rozhovor.
Ing. Naďa Šauerová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Hrad Svojanov
Přemysl Otakar II. přijede na svůj hrad
Královské sídlo se připravuje na největší kulturní událost sezony. O prvním červencovém víkendu
zavítá na hrad král Přemysl Otakar II. Návštěvníci
se mohou těšit také na šermířské potyčky, dobové
tanečnice či řemeslné tržiště.
Stalo se už tradicí, že jeden prázdninový víkend
patří na hradě královským slavnostem. Ty letošní
připadnou na 4. až 5. července. „Dominantou celého programu bude příjezd královské družiny v čele
s králem Přemyslem Otakarem II. a jeho chotí,
královnou Kunhutou. K slavnostem patří samozřejmě i vystoupení šermířů, kejklířů a tanečnic,“
přiblížil hradní událost jeden z hlavních organizátorů Petr Kubíček z šermířského spolku Honorata.
Kromě šermířů z Letohradu přijedou také Tartas
z České Třebové a Mortem Iter ze Žamberka, jezdecký spolek ze Šumperka a na dobovou hudbu se
rozvlní šumperské tanečnice Angel’s Tribe. Podle
Petra Kubíčka se určitě bude na co dívat.
Čas kolem oběda je už tradičně vymezený pro
různé hry a soutěže. Slavnosti se neobejdou ani
bez kata, který všem povypráví o právu útrpném
a předvede své nástroje. A ti, kdo si chtějí z hradu
něco přivézt, si také přijdou na své. Na tržišti pořídí královské oříšky, sušené ovoce, ale i sýry, frgály,
pochoutky s čokoládou, či dřevěné zbraně a hračky,
šperky a mnohé další řemeslné výrobky.
Královské slavnosti budou tentokrát o něco slavnostnější. „Pro letošní královské slavnosti jsme
nechali ušít zbrusu nové kostýmy pro krále a královnu. Drželi jsme se dobových vyobrazení. Snažili
jsme se být víc věrní historii než podobě krále z pohádky. Změny máme i ve scénáři, ale to už bych
prozradil mnoho a návštěvníci by se neměli na co
těšit,“ poznamenal Petr Kubíček.
Hrad Svojanov je o prázdninách otevřený každý
den od 9 do 18 hodin. Přímo v hradním areálu je
k dispozici restaurace a penzion. První patro empírové vstupní budovy nabízí jedinečnou možnost
ubytování přímo na hradě.

kům, jak palác skutečně vypadal. Pouze v podobě
kamenné nedával vůbec představu o tom, že se
jednalo o renesanční zámeckou stavbu. Dnes už
to lidé vnímají. Navíc sgrafita jsou poměrně dominantní i při pohledu od vstupní brány,“ podotkl
Miloš Dempír.
Zajímavostí je, že peníze na obnovu sgrafit nepocházejí z žádného grantu ani evropského fondu.
Podle kastelána celý odborný zásah je hrazený
čistě z příjmů ze vstupného od návštěvníků hradu.
Řemeslníci zdobili touto jedinečnou nástěnnou

Martin Albl obnovuje sgrafita na vnějším
průčelí renesančního paláce
technikou plášť paláce už v 16. století. Byla by tedy
škoda při dnešních možnostech nepokusit se o znovuzrození sgrafit, které se, jak je vidět, daří.
Kdo se chce podívat, jak sgrafita vznikají, měl by
si pospíšit. Na začátku července budou odborníci
s pracemi hotoví.

Hradby z 15. století budou
brzy opět nedobytné
Kolem historického opevnění panuje čilý stavební ruch. Šikovní řemeslníci obnovují úsek mezi
poplužním dvorem a hradem. Nánosy usazenin za
stovky let už jsou téměř pryč. Zmizí i díra ve zdi,
Hradnímu paláci se vrací
která usnadňovala přístup do lesa.
jeho renesanční podoba
„V současné době dělníci renovují část vnějšího
Ještě jste neviděli, jak vznikají sgrafita? Pak se
hradebního obvodu na severozápadní úseku opevvydejte na hrad Svojanov. Právě v těchto dnech tam
nění, a to mezi předhradím a hradem,“ potvrdil
odborníci dokončují jejich obnovu.
kastelán Miloš Dempír. Dalo by se říci, že práce za„Obnovujeme vnější průčelí renesančního paláce, čaly za pět minut dvanáct. Pokud by se odkládaly,
které bylo v minulosti psaníčkovými sgrafity celé
hrozilo zřícení hradby. Vzrostlé stromy narušovaly
ozdobené,“ potvrdil kastelán hradu Miloš Dempír. její stabilitu. Rekonstrukce kamenného opevnění
Fragmenty původních sgrafit se dochovaly až do
byla proto rozdělená do několika etap. „Nejprve
80. let 20. století. Neodbornými zásahy ale palác
bylo nutné vykácet stromy, které zdivo ohrožovao svou nádhernou výzdobu přišel. Historická pa- ly,“ uvedl kastelán. Díky tomuto zákroku se otevřely
mátka byla totiž v té době ve správě státu, a tak byla
i nové krásné pohledy na hrad.
sgrafita zcela zbytečně odstraněná. Nahradily je
V následujících etapách zajišťuje odborná firma
torkrety, betonové omítky. „V dnešní době přistu- opravu hradeb. Za několik století se na kamenné zdi
pujeme k obnově do stavu z 80. let s tím, že psa- usadily vrstvy hlíny a písku, a tak se tam také daníčková sgrafita zdobí průčelí paláce v určitých
řilo rostlinám. Všechny nánosy řemeslníci pečlivě
fragmentech, které by se dochovaly, kdyby nebyly
odstraňují, aby mohli všechny mezery mezi jednotodstraněné,“ vysvětlil kastelán.
livými kameny přespárovat. Hradby tak dostávají
S obnovou sgrafit začali odborníci už koncem mi- celistvý vzhled a budou opět i pevnější. Dělníci také
nulého roku. „Používáme technologii, která se nám
dozdívají chybějící část opevnění, takzvané koruny.
osvědčila. Máme už zkušenost s barvami,“ naznačil „V hradbě byl v novodobé historii vybudovaný otvor.
postup Lukáš Novotný, který obnovu renesanční
Patrně jej někdo vyboural pro snadnější přístup do
výzdoby vede. Dávat sgrafitům jejich původní po- lesa. Byl ale zcela nežádoucí. Narušoval soudržnost
dobu není jednoduché. Každá nepřesná linka by
hradního areálu,“ poznamenal Miloš Dempír.
byla vidět. „Držíme se dobových nákresů a plánKamenné opevnění, které v 15. století nechali vyků. Podle nich sgrafita obnovujeme a dotváříme ta, budovat páni z Boskovic, by mělo být opravené do
která zůstala vykreslená částečně ještě před zása- konce července. Tím ale práce v této části hradního
hem památkářů,“ poznamenal Lukáš Novotný. Na
areálu ještě neskončí. „Poté prostor kolem opravefasádě jsou částečné náznaky čar. To ale návštěv- ných hradeb zrekultivujeme. Vznikne další parkoníci památky vidět nemohou, protože sgrafita jsou
vací plocha, ale především i nové oddechové místo
poměrně vysoko. Odborníci si nejdříve vypracovali
po návštěvníky s nádherným výhledem na hrad,“
nákresy. Teprve poté je z lešení postupně přenáší
podotkl kastelán.
na plášť hradu. „Nejprve jsme obnovili omítku. Pak
Stromy, které padly k zemi před opravou hradeb,
jsme do vlhké omítky vyrývali motivy, jak se to dě- nahrazené nebudou. „Zeleň se bude obnovovat
lávalo dřív,“ popisoval Lukáš Novotný. Pracovníci
v rámci běžné činnosti lesů města Polička, ale část
se drží původní technologie a samozřejmě i histo- u hradeb už zůstane odlesněná, aby nedocházelo
rických pramenů.
k dalšímu narušování kamenného zdiva,“ dodal
Co vedlo správu hradu k obnově dekorace rene- Miloš Dempír.
sanční fasády? „Smyslem je předvést návštěvníKvěta Korbářová, Hrad Svojanov
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Jak předcházet
požárům
Na co je potřeba si dát pozor a na co nezapomenout a co radši vůbec nepoužívat ve vaší domácnosti, abyste zamezily vzniku požáru ve vaší domácnosti a následným škodám.
Jeden z velkých problémů z hlediska požárního
rizika může představovat i rychlovarná konvice
zejména její levné varianty, nenechávejte varnou
konvici v základně, pokud ji zrovna nepoužíváte
a odkládejte konvici vedle ní. Jelikož do konvice je
stále přiváděn elektrický proud.
Větší požární riziko přináší plotýnkový elektrický vařič, jeho nevhodné umístění v blízkosti hořlavých předmětů, případně ponechání zapnutého
vařiče bez dozoru vám může způsobit požár.
Nebezpečné můžou být i zdánlivě bezpečné kuchyňské spotřebiče. Několikaletý prach a zapadlé
hořlavé předměty na zadní stěně lednice, kde se
nachází chladící žebrový prostor, může být příčinou vzniku požáru, nebo nevhodné předměty
odložené do mikrovlnné trouby mohou po zapnutí
mikrovlnky způsobit malý výbuch s následným
požárem.
Zapalování svíček v domácnosti nebo zapalování různých dekoračních nebo vonných svíček
v domácnostech - mějte vždy tyto zapálené svíčky
pod stálým dohledem a položte tyto svíčky na nehořlavý podklad jako keramický talíř, nehořlavá
podložka apod.
Domácí elektronika (TV, rádia, videa) - pokud
odcházíte na delší dobu z domu, vypněte elektrické spotřebiče tlačítkovým vypínačem nebo vytáhněte ze zásuvky. Ušetříte nějakou korunu a zamezíte možnosti vzniku požáru, podobně to platí i pro
výpočetní techniku (PC).
Nikdy nezakrývejte větrací otvory televizí, rádií
a podobných spotřebičů různými dekorativními
látkami, krajkovými ubrusy apod. Zamezíte přístupu vzduchu do elektrospotřebiče, čímž dojde
k jeho přehřátí a následně k možnému požáru.
Stolní lampičky a různá další svítidla - nezakrývejte je také, lehce se od rozpálené žárovky vznítí.
Nezapojujte do prodlužovacích elektrických kabelů další prodlužovačky - hrozí předimenzování
vodičů prodlužovačky - tepelné přehřátí - zkrat požár.
V garáži nepoužívejte otevřený oheň, pokud je
uvnitř vozidlo nebo hořlavé kapaliny a udržujte
zde pořádek a čistotu.
Pokud používáte k vytápění tuhá paliva, nikdy
v místnosti kotelny nemíchejte černé a hnědé uhlí,
případně dřevo s uhlím, hrozí nebezpečí samovznícení.
Udržujte pořádek na půdě, musí být zabezpečen volný průchod, pokud ukládáte na půdě hořlavý materiál seno, staré oblečení, papírové obaly,
musí být min. 1 metr od pláště komínu, v žádném
případě zde neskladujte hořlavé kapaliny a plyny,
plechovky s ředidly, barvy, pohonné hmoty.
Dbejte na pravidelné kontroly komínu a jeho
spalinové cesty - problémem je nebezpečí možného zapálení sazí v komíně. Toto nebezpečí se razantně zvyšuje při spalování plastů, příp. vlhkého
dřeva. Proto vás prosím dbejte na revizi svých komínu a pravidelné čištění, aby se vám nestalo, že
jednoho krásného zimního večera budete mít svojí
střechu v plamenech.
Jiří Bulva,
SDH Lezník
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Z deníku staromilce aneb:
kdo neslaví, není…

Výstavba
startovacích bytů
Město Polička zahájilo přípravu na výstavbu
bytových domů v lokalitě za sídlištěm na M. Bureše (tzv. lokalita Bezručova). Prvním krokem
byla poptávka po návrhu architektonické studie
u 6 projekčních kanceláří a architektů. Předložené návrhy byly hodnoceny v komisi stavební
a životního prostředí, komisi zdravotně-sociální
a komisi bytové. Komise shodně doporučily za
nejvhodnější návrh řešení studia Boine architekti (Ing. arch. Karel Bidlo, Ing. arch. Jitka Bidlová, PhD., Ing. Tereza Egerová). Na závěr se sešla
k hodnocení širší sestava hodnotitelů složená ze
zastupitelů a členů komisí, která opět vyhodnotila návrh Boine architekti za nejlepší a radě města
toto řešení doporučila ke schválení.
Při jednáních bylo hodnoceno, jak jsou bytové
domy navrženy z pohledu vnitřního uspořádání bytů, oslunění, balkonů a lodžií, uspořádání
vnitřních prostorů domu, variability rozmístění
bytů a dále pak jejich bezbariérovosti, funkčnosti, provozní náročnosti a vzhledu. Zadání
požadovalo od autorů mj. minimálně nízkoenergetický standard a cenu do max. 22.000 Kč/m 2
vč. DPH. Předložený návrh je právě připravován
do finální podoby architektonické studie a poté
bude podle této studie vypracována projektová
dokumentace.
Návrh bytového domu se nese v duchu moderní architektury, je velmi zdařilý, kvalitní a promyšlený jak z pohledu limitů územní studie, tak
i z pohledu energetické náročnosti budovy (nízkoenergetický standard s přípravou na pasivní
dům).
V lokalitě by do budoucna mělo vzniknout více
než 40 bytů s nízkými provozními náklady tak,
aby provoz nájemních bytů město v budoucnu
nezatěžoval a mohli bychom nabídnout kvalitní
a cenově dostupné nájemní bydlení vybraným
cílovým skupinám obyvatel. Dle vývoje dosavadních jednání by měla být část bytů určena na
prodej do osobního vlastnictví, část v režimu nájemních startovacích a ústupových bytů a několik
bytů pro lidi s hendikepem.
Z vedených diskusí vyplynula dohoda, že město
provede prostřednictvím Jitřenky poptávku mezi
obyvateli města za účelem zjištění jejich zájmu
o ten či onen druh nájemního bydlení, či o koupi
bytu do osobního vlastnictví.
Po všech vedených diskusích hodnotím vybraný návrh jako velmi dobrý krok správným směrem. Neméně důležité bude následné stanovení
počtu bytů k prodeji a k nájemnímu bydlení, vč.
stanovení jejich velikosti.
Věřím, že se nám nakonec podaří zabezpečit
i jedno z úskalí projektové přípravy, kterou je
očekávaná cena bytu za m2 tak, aby nedošlo k rozporu mezi cenou deklarovanou autory architektonické studie a autory projektové dokumentace
v případě, že by autoři byli různí.
Startovací byty jsou druhem nájemního bydlení, které je poskytováno na dobu určitou
(cca 3 let) mladým lidem zahajujícím samostatný
život. Zájemci o takové nájemní bydlení musí splňovat předem definovaná kritéria, jako např. věk,
zajištěné spoření, či příjem v dostatečné výši pro
schopnost hradit nájemné.
Ústupové bydlení je druhem nájemního bydlení, které je poskytováno zejména seniorům, kteří
díky příjmům nižším, než v době zaměstnání, již
nejsou schopni ufinancovat vícepokojový byt, ale
přesto jsou i nadále řádnými plátci nájemného.
Tato metoda řešení bytové situace nezatěžuje
nízký rozpočet seniorů a umožňuje jim důstojný
život. Nájemní byt bývá malometrážní a občan jej
získává po opuštění původního většího a provozně dražšího bytu.

Uběhlo pět let od noci, kdy básník J. Těsnohlídek ml., „vyzdobil“ vestibul místní knihovny vulgárními obrázky. Obešlo se to vcelku bez následků.
Básník přednesl skvělou báseň, staromilec napsal
první ze svých sloupků, mozky města přikázaly
přikrýt kresbičky novým nátěrem a uznaly ředitele způsobilým pro další výkon funkce. V rámci
letošního Času pro neobyčejné zážitky se J. T. dostavil na místo dávného činu, pikanterie se zde
však čtenář nedozví – produkce byla oznámena až
na pozdní večerní hodinu, kdy staromilec, zmožen
vedrem, přednáškou o zakladateli města a drobnou ochutnávkou z přehršle neobyčejných zážitků, dřímal, vyrušen nad ránem halasem, který
s básníkem mohl, ale nemusel, souviset… V centru
města je v poslední době vskutku rušno. Debatu,
stála by za pár slov, o právu poličských na (noční)
klid, ponechme teď stranou, zpátky k zážitkům.
Na „středověkém“ tržišti před Mozaikou nechyběli
roztomilí malí zbrojnoši, rozšafné trhovkyně, slípky, oslík… snad jen auta, snažící se projet, žánrově
nezapadala. Nestandardní postupy v řešení dopravy jsou poličskou specialitou – nejspíš do chvíle,
kdy nabušený cyklista srazí v myší díře u knihovny chodce. Pozitivně, hlavně! Občanské sdružení
Pontopolis otevřelo své nové sídlo. Prostor v domě
U Růže je proměněn k nepoznání, po letišti v Praze, náměstí v Haifě a lavičce v Tel Avivu, dočkal se
Václav Havel dvorku (kuřáckého) v Poličce. Vyjadřuji úctu k odvedené práci a přeji si, aby aktivity
zahrnuly, krom zájmu o exotické lokality a vzpomínání na totalitu, i (místní) realitu. V den otevření centra zemřel Ludvík Vaculík, škoda, že místo
některého z projevů, nezazněl jeho text… Návštěva
chrámu sv. Jakuba v době prezentace pěveckého
sboru byla niterně komplikovaným zážitkem.
Vstřícnost farnosti vůči veřejnosti je nevídaná lze jen doufat, že osvěta postupně zabere a kostel
bude většinově vnímán jinak, než supermarket.
Do akce se zapojila i evangelická komunita, nový
duchovní rozměr přinesla do Času pro neobyčejné zážitky účast pohřební služby. Obě tato místa
jsou pro staromilce (zatím) „z ruky“, takže zpět na
náměstí a pár slov k prezentaci projektu „750 tváří Poličky“. Jde o autorský záměr, autor měl právo
zvolit si své spolupracovníky a tito vybrat objekty,
které chtěli portrétovat, netřeba však vnímat výsledek jako výpověď s filozofickým, sociologickým
a demografickým rozměrem. Fotky jsou pěkné
(pozitivní, hlavně!), sestavit koláž jistě bylo nároč-

Mgr. Jan Matouš,
člen rady města
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né, na zdi vestibulu knihovny „to“ vypadá náramně, ale spíše jde o výpověď v poláčkovském smyslu…my, hoši, co spolu chodíme… Městský hrad
Svojanov zahájil sezónu. Proběhlo Rockoupání
a Martinů fest. Vzpomínka na rok 1945 se obešla
bez incidentů. Polička zažila vlnu tropických veder.
Technické služby připravovaly areál koupaliště ke
zprovoznění. Pokračovala rekonstrukce Masarykovy ulice a morového sloupu, probíhaly úpravy
hřiště v parku a na sídlišti B. Němcové. V budově
polikliniky byl zprovozněn výtah. Oblastní farní
charita představila nový prostor pro své služby.
Kostel sv. Jakuba je po většinu týdne volně přístupný. Nemocniční park se vyloupl do krásy. Probíhají jednání o tom, jak bude v Poličce fungovat
záchranná služba. Na místních školách proběhly
přijímací a závěrečné zkoušky. Při Květinovém dni
se prodalo 500 kytiček ve prospěch prevence a léčby rakoviny. Většina zastupitelů odmítla on-line
přenosy z jednání – v rozhovoru pro Svitavský deník naznačil starosta, že si tuto vymoženost musí
občané „zasloužit“. Problémy s dodávkou proudu
prý už Poličku neohrožují. Odborné komise rozdělily dotace z městského rozpočtu. Sportovci sportovali, rybáři rybařili, spolky a sdružení pracovaly.
Střítežská soukromá galerie pokračovala v prezentaci moderního umění. Vypukne Poličské kulturní léto. U hradeb se odehraje „středověká bitva“.
Partička Geriho z Asgardu by se mohla popasovat
s mlaďochy, co občas zlobí v parčíku. Čekají nás
další festivaly – barevný v parku a hlavně „pět
pět pětky“ - oslavné, hýřící, prý, nápady a nevídanými atrakcemi… Skeptik ve mně se obává jisté
míry nevkusu a velí hromadit ušní špunty, prášky
na spaní a případná pozvání k víkendu na samotě u lesa… Napjatě je očekávána zásadní kniha
o dějinách Poličky. Město urputně slaví a funguje
bez dluhů (a pozitivně, hlavně!)… jen ty zatracené kavky nespolupracují… Z mého pohledu není
nejžhavějším problémem Poličky krytý bazén. Ve
hře je způsob, jak se Polička staví a postaví k lidem v nouzi, hendikepovaným, seniorům. Vše, co
se děje okolo aktivit v „lokalitě Bezručova“, stojí za
zvýšenou pozornost. Slova, snad už spíše mantra,
starosty o bydlení a práci jako spolehlivé záruce
zájmu o Poličku, nejsou samospasitelná. K tomu,
abychom místo vnímali jako domov, potřebujeme
obvykle mnohem, mnohem víc…
-kaz-

Kalendář akcí
červenec 2015

Tylův dům
Vážení a milí příznivci Tylova domu,
přicházejí krásné letní měsíce s dlouhými teplými večery. Pro děti milovaná doba prázdnin, pro
dospělé pak doba odpočinku a načerpání nových sil.
I my v Tylově domě plánujeme měsíční (červencovou) pauzu. Nebudeme však doslova odpočívat, tento čas věnujeme finišování s festivalem Polička*555.
Přejeme vám nádherné léto, dny plné slunce
a večery třeba někde u grilu s rodinou či přáteli.
Žádné starosti, spoustu zábavy a relaxace vám přeje tým Tylova domu.
KINO Tylův dům
Poličské kino v prázdninových měsících (červenec-srpen) bude mít filmové prázdniny = nehraje.
Na své nové diváky se bude těšit opět od září.

POLIČKA*555
21. srpna: Stoptime – Michal Pelant – Věžní
hudba – Ondřej Havelka – U2 Desire Revival Band
22. srpna: Slavnostní zahájení festivalu – Příjezd královské družiny – Gnomus – Big Band
Chrudim & Host Dasha – dobový program – Spirituál Kvintet – Elán Kontraband – Kamelot & Hosté Ilona Csáková, Láďa Kerndl, Bohuš Josef – Ohňostroj – Mandrage – Ohňová show
23. srpna: Václav Hudeček & Martin Hroch –
Česká Beseda – Mistříňanka – Pohádka O Palečkovi
Podrobný program zveřejníme v srpnovém čísle
Jitřenky.

Kurzy a kroužky v TD
Najděte si svůj pohybový kroužek nebo jazykový
kurz v Tylově domě v Poličce pod vedením zkušených lektorů a v příjemném prostředí
Od října pro vás připravujeme:
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
lektorka: MgA. Hana Malíková – pro děti 1,5 –
2,5 let – den bude upřesněn – 9.00 – 10.00 hod.
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí, lektorka:
MgA. Hana Malíková – pro děti 2,5 – 3 roky –
den bude upřesněn – 10.00 – 11.00
• Cvičení pro zdraví a krásu, lektorka: Dagmar
Melšová – pro dívky a ženy (od 16 let) – úterý
17.30 – 18.30 hod., středa 17.30 – 18.30 hod.
• Jógový klub, lektorka: Marie Hrstková
– od 16 let – pondělí 17.30 – 19.30 hod.
• Cesta
k
vnitřní
harmonii,
lektorka:
PhDr. Mgr. Dana Klevetová – pro dospělost
a stáří – od 40 let – pondělí 17.00 – 18.00 hod.
• Zdravotní cvičení pro každého, lektorka: Jana
Suchá – pro ženy i muže od 16 let – středa
18.45 – 19.45 hod.

Aktivity v jednotlivých kroužcích si můžete
vyzkoušet na Dni otevřených dveří – prezentace
zájmové činnosti, který se bude konat ve středu
2. a ve čtvrtek 3. září
Jazykové kurzy:
• Anglický jazyk: lektorka: Mgr. Veronika Šimonová; pondělí – začátečníci, mírně pokročilí;
čtvrtek – středně pokročilí, pokročilí s konverzací
• Francouzský jazyk: lektorka: Mgr. Lenka
Hejtmánková; podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na všech úrovních; vyučovací den –
bude upřesněno
• Italský jazyk: lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková; podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na všech úrovních; vyučovací den – úterý
• Ruský jazyk: lektorka: Mgr. Romana Jelínková; podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních; vyučovací den – středa
U nenaplněných jazykových kurzů je možnost
výuky v tzv. dvoutřídce nebo individuální výuky.
Více informací: www.tyluvdum.cz nebo v srpnové Jitřence.

Colour Meeting 10. – 11. července
Už je to na spadnutí. Zatímco čtete (doufám) naše
pozvání na druhý červencový víkend do parku, my
se snažíme zařídit vše tak, aby se vám letošní Colour
Meeting zase (nebo poprvé) líbil! A není to vždycky
jen legrace. Dušan musí sehnat super kapely, holky
napsat granty, aby bylo z čeho platit umělce. A to je
jen začátek, to máte: stany, lavičky, vybavení kuchyně, připojení elektriky, pódium, zvukaře, bar, grafika, tiskárnu, záchody, pitnou vodu… No, nebudu
to rozvádět. Nemění se ale, že program není složen
z mainstreamových kapel Colour Meeting je tu, aby
vás překvapil (mile). A koho letos uvidíte a uslyšíte?
V pátek 10. července odpoledne zahájí program
pouliční klaunská groteska Bomberos divadla
Squadra Sua na Palackého náměstí, pro všechny
příchozí zdarma. Po přesunu do parku se na hudební scéně můžete těšit na folkově minimalistický Vlčí
Mág nebo legendární dívčí kapelu Zuby Nehty, která
vloni po dlouhých letech znovu sáhla do strun a vydala nové album Kusy. Ostřílení hudební fanoušci si
jistě pamatují brněnskou skupinu Dunaj… ta se vrací v plné síle jako Dunajská Vlna. Inu, vypadá to na
legendární večírek, který vyladí i kapela Poletíme?
a venezuelští Gypsy Ska Orquesta.

V sobotu 11. července nepolevíme v pátečním tempu, ovšem rádi bychom dopřáli kulturní zážitek také
dětem. Příhody Kluka Bombarďáka a série divadel
pro děti potěší nejen je. Českou hudební premiérou
ozdobí sobotní odpoledne kurdská zpěvačka Sakina & Roye Ma, z moravské metropole přijedou Bezobratři. Od protinožců, dorazí australská písničkářka Suzie Stapleton. Hvězdami večera budou dobří
známí Longital, kteří se vrací v nové sestavě s bubeníkem a s novým albem, dále vynikající Clarinet
Factory, známí např. svou spoluprací s Lenkou Dusilovou, kteří vám vyrazí dech svými dechy a do třetice
balkánská odpověď na metalové System Of A Down
v podání rakouských Gasmac Gilmore. A úplně na
závěr vás, doufáme, zahřejí a roztančí country-rockabilly-punkoví Moonshine Howlers.
A to samozřejmě není všechno. Dobré jídlo, pití,
lidé i zábava. Přijďte a zažijte to s námi, budeme rádi.
Vše se dozvíte na www.colourmeeting.cz nebo na
www.facebook.com/colourmeeting.
Festival Colour Meeting pořádá spolek Políčko, z.s. za podpory Ministerstva kultury, města
Poličky, Pardubického kraje, mnoha jednotlivců
a firem a všech příchozích…

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
2.–4. 7. – 149. Výročí bitvy
u Hradce Králové – Königgrätz
1866
Masarykovo náměstí a ulice
města, bojiště Chlum 1866
Mezinárodní setkání klubů vojenské historie,
slavnostní přehlídky, koncerty historických muzik,
kulturní program, interaktivní odborné předváděcí
akce. Dobové polní ležení, ukázky střetů jezdectva,
bodákové útoky pěších jednotek, dělostřelectvo, pyrotechnické efekty.
Cheb
11. 7. – Katapult
Retro Tour 2015 – 40 let (1975 – 2015) Výjimečným, celoročním turné oslaví Katapult čtyřicet let trvání svojí existence. Předkapela: BLACKMAILERS,
zač. ve 20.00 hod. – areál Krajinky v Chebu.
Jindřichův Hradec
25. 7. – Husité hurá na Hradec
Akce pro rodiny s dětmi – metání husitským prakem, kejklíř, molitanová bitva, divadelní představení
o Mistru Janu Husovi, lovecké kratochvíle, ohňová
show,… Místo konání akce – centrum města – městský park.
Kutná Hora
10. – 12. 7. Creepy Teepee
Festival alternativní hudby soustředěný na nejaktuálnější dění na hudební scéně, který hudbu cíleně
propojuje s vizuálním uměním.
Litomyšl
3. 7.–28. 8. – Toulovcovy prázdninové pátky
18.00 a 19.30 hod.
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově
náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert
nejen pro dospělé.
Telč
24. 7.–9. 8. – Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, tvůrčí dílny, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy.
Expozice historie železniční dopravy.
Třeboň
6.–11. 7. – 12. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu Třeboňská nocturna
Koncerty na atraktivních místech, světoví umělci,
výjimečné kulturní zážitky.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
České a moravské pověsti –
v tvorbě Renáty Fučíkové
Výstava nás prostřednictví
ilustrací Renaty Fučíkové zavede
do světa dobrodružných příběhů
z naší historie a provede nás krajinou domova.
2. května – 26. července
Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje na předchozí tradici výstav Jiřího Trnky, Adolfa
Borna a Jiřího Šalamouna. Letos se ve výstavních
sálech galerie představí tvorba současné české
ilustrátorky a autorky knih Renáty Fučíkové. Autorka se v oboru knižní ilustrace pohybuje od roku
1988 a doplnila svými obrázky řadu knižních titulů.
Výtvarně zpracovává příběhy Aleny Ježkové a spolupracuje se zahraničními nakladateli z Německa,
Francie, Taiwanu či Korey. Výstava představí její
ilustrátorskou spolupráci s Alenou Ježkovou - Staré
pověsti české a moravské a s Václavem Cílkem Krajina domova.
Knížky svého dětství máme neodmyslitelně
spjaté s ilustracemi, které je doprovázely.
Prostřednictvím výtvarného programu plného her
a tvořivých aktivit se děti dostanou do světa pověstí
a krajiny domova zachycující kouty naší vlasti.
Král do boje táh’
18. 4. – 27. 9.
Vyzkoušet si brnění, vyhoupnout se do sedla koně
a to vše ve středověkých kulisách, to a mnohem více
bude možné na dotykové výstavě o tom, jak se žilo
ve středověku. Výstava je obohacena i o další exponáty. Dozvíte se, jaký byl vojenský život krále, jak
se žilo na hradě i v podhradí a na bitevním poli. Jak
si vojáci krátili dlouhé chvíle nebo čím se lidé dříve
stravovali…
Poklady z muzejních sbírek – 750 let
města Poličky
Cílem výstavy je stručně a atraktivně představit
dějiny královského věnného města Poličky. Pro
mimopoličské je to možnost poznat proměny města
v různých časových obdobích. Výstava je zároveň
doplněním interaktivní výstavy v sousedních
sálech nesoucí název Král do boje táh’.
18. 4. – 27. 9.
Výstava vám představí cenné a pozoruhodné
sbírkové předměty a dokumenty dokládající historii
města od založení v r. 1265 až do současnosti. První
výstavní sál bude věnován středověku. Představí
zakládací listinu, ukáže podobu domů prvních
osadníků, dále dobu Karla IV. a skončí tažením
vojevůdce Jana Žižky k Poličce. Nejcennějším exponátem, získaným z Pražského hradu, je zlatá
koruna krále Přemysla Otakara II. Prostřední sál
bude věnován renesančnímu období, kruté době
Třicetileté války, zlatému věku města v době baroka, během kterého došlo k výstavbě radnice a morového sloupu, zhoubnému požáru města v r. 1845 či
rozvoji spolků v 19. století. Při této příležitosti bude
představen Poličský poklad – 12.000 stříbrných
mincí ukrytých za třicetileté války, jenž byl doposud uložen v depozitáři pardubického muzea.
Dominantním exponátem je originální partitura
Otvírání studánek světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů.
Školní třída Bohuslava Martinů
Učebna někdejší obecné školy a měšťanské školy v Poličce vám přiblíží vyučování na přelomu 19.
a 20. století.
19. 5. – 31. 8.
Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu
pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy. Ne
každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází
v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy a možná sedí na místě, odkud kdysi poslouchal
výklad pana učitele malý Bohuš. Ponechme tedy
tentokrát vyniknout kouzlu onoho původního pro-
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Připravujeme:
Vernisáž výstavy: Krajináři Vysočiny
1. – 31. 8.
Výstava představí oblíbené autory a řadu doposud neznámých děl z depozitáře poličského muzea
ve výstavních sálech městské galerie v barokní radnici na Palackého náměstí.
Život na věži (kostýmové prohlídky)
4. 8. – 9. 8.
Světnička bude oproti běžnému provozu více „zabydlená“, návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby
se jen o chvíli minul s členy rodiny Martinů.

Noe – pá 17. 7. ve 21.30 hod.
Biblický velkofilm, s Russelem Crowem v titulní
roli, je ohromující audiovizuální ztvárnění klasického příběhu o potopě světa.
Drama, USA 2014, 135 min., s titulky
Železná srdce – st 22. 7. ve 21.30 hod.
Brad Pitt v hlavní roli válečného filmu. V dubnu
1945 se posádka tanku Sherman vydává na sebevražednou misi do týlu nepřítele.
Akční drama, USA 2014, 135 min., dabing
Maraton – Star Trek + Star Trek: Do temnoty – pá 24. 7. ve 21.30 hod.
Oba dva díly nového restartu série je určen fanouškům i těm, kteří kouzlo Star Treku ještě neobjevili. „Vzhůru do nekonečna a ještě dál!“
Sci-fi, USA/Německo 2009,2013, 129 + 132 min.,
dabing
Letní kino pro děti – Včelka Mája - so 25. 7.
ve 21.30 hod.
Mája a Vilík zase přilétají mezi nás v nové animované komedii pro děti i dospělé.
Rodinný, Austrálie/Německo 2014, 88 min., dabing
Fakjů pane učiteli – st 29. 7. ve 21.30 hod.
Stoprocentně pozitivní komedie vypráví o zloději,
kterému nad jeho „úsporami“ postavili školní tělocvičnu.
Komedie, Německo 2013, 117 min., dabing
Butch Cassidy a Sundance Kid – pá 31. 7.
ve 21.30 hod.
Rok 1900, Divoký západ. Bandité Butch a Sundance se zde rozhodnou přepadnout slavný Union
Pacific Express. Nezapomenutelná klasika na velkém plátně.
Westernová komedie, USA 1969, 110 min., s titulky

Letní kina Poličského kulturního léta červen/červenec
Interstellar – pá 26. 6. ve 21.30 hod.
Film režiséra Christophera Nolana. Když se náš
čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků
pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: najít mezi hvězdami nový domov pro lidstvo.
Sci-Fi/Dobrodružný, USA/Velká Británie, 2014,
169 min.
Tři bratři - so 27. 6. ve 21.30 hod.
Pohádka Zdeňka Svěráka, vypráví o dobrodružství sourozenců, kteří se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty.
Rodinný, Česko/Dánsko, 2014, 90 min.
South Park: Peklo na zemi – st 1. 7. ve
21.30 hod.
Kultovní kreslený muzikál potěší všechny příznivce známého seriálu. Film není vhodný pro děti.
Komedie, USA 1999, 79 min., s titulky
Na hraně zítřka – pá 3. 7. ve 21.30 hod.
Strhující hrátky s časem ve válečném konfliktu
mezi lidmi a mimozemšťany vás připoutají k sedačkám. Tom Cruise v hlavní roli překvapivě chytrého
sci-fi filmu.
Akční sci-fi, USA/Austrálie 2014, 113 min., s titulky
Pojedeme k moři – so 4. 7. ve 21.30 hod.
Vydařený režijní debut Jiřího Mádla je laskavou
exkurzí do života malého chlapce, jehož snem je být
filmařem.
Rodinná komedie, ČR 2014, 90 min.
Pohlceni zlem – st 8. 7. ve 21.30 hod.
Vítejte v Kollywoodu - tamilské obdobě bollywoodských velkofilmů. Zábavná kriminální komedie je plná největších hereckých hvězd nejlidnatější
země světa. V ČR unikátní projekce se koná v rámci
festivalu Colour Meeting.
Kriminální komedie/Indie 2013/133 min.
Návrat blbého a blbějšího – st 15. 7. ve
21.30 hod.
Jsou zpátky! Kultovní idioti Jim Carrey a Jeff
Daniels se vrací ve filmu, ve kterém nehledejte hlubokomyslnost.
Komedie, USA 2014, 109 min., dabing

Doprovodné akce Poličského kulturního
léta - červen/červenec
Dílnička pro děti – Výroba ponožkových
maňásků – út 7. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
Zveme vás na veselé tvoření, kde si společně vyrobíme maňásky dle vlastní fantazie, pak si s nimi
budeme moci zahrát divadlo. Vítané jsou osamělé
ponožky!
Festival Colour Meeting – pá 10. – so 11. 7.
v parku
Tradiční rodinný festival u poličských hradeb
s netradičním programem.
Dílnička pro děti – Středověké odpoledne – út 14. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
Zábava pro celou rodinu! Přijďte si vyzkoušet
střelbu na terč, postavte se do vozové hradby nebo
si změřte svojí sílu v přetahované.
Bitva na políčkách… aneb jak to mohlo vypadat před založením města – so 18. 7. celý
den
V parku u hradeb vyroste ležení středověkých
bojovníků. Ukázky zbraní, zbroje, řemesel, dobové
kuchyně, souboje a závěrečná bitva. Organizuje poličský spolek Aldeigjuborg. Vstup zdarma.
Divadlo pro děti – O Sněhurce – ne 19. 7.
v 16.00 hod.
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi
trpaslících je plná písniček s živým doprovodem
houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických nástrojů. Loutky jsou řezané marionety. Hraje Malé divadélko Praha.
Dílnička pro děti – „Motýlci“ – út 21. 7. od
9.00 do 12.00 hod.
Zveme vás na prázdninové tvoření barevných zápichů do květináčů v podobě motýlků.
Hudba – Posezení s harmonikou – ne 26. 7.
v 16.00 hod.
Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami
zpříjemní nedělní odpoledne.
Dílnička pro děti – Ve světě Renáty Fučíkové – út 28. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
Vydejte se s námi do světa dobrodružných
příběhů z naší historie na výstavě známé ilustrátorky.

storu, doplněného o dobové vybavení a vyučovací
pomůcky z kabinetu.
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí
9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
Akce:
Život na věži (kostýmové prohlídky)
7. 7. – 12. 7. 2015
Světnička bude oproti běžnému provozu více „zabydlená“, návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby
se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu
právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek
Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila
tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala
rozešité šaty. Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je
nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné
světničky. Na prohlídku je vhodné se předem
objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na
e-mailu muzeum@muzeum.policka.org

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Polička dostává k narozeninám
knihu o sobě
Budiž řečeno hned úvodem: tak výpravné dějiny Polička dosud neměla. Na téměř 600 stranách
podrobná historie města od jeho založení do roku
1989, spousta fotografií a ilustrací, užitečné rejstříky. Historici David Junek a Stanislav Konečný v knize zúročili svůj dlouholetý zájem o téma,
zhmotnělý dosud v řadě drobnějších publikací.
Důstojně navázali na zdařilé Dějiny města Poličky I., které roku 1968 (opožděně k 700. výročí
založení města) vydali Jindřich Růžička a Josef
Krušina. Podobně jako Růžička s Krušinou i Junek s Konečným předkládají čtenářům fundovaný,
a přitom čtivý text, který má ambici zaujmout široké publikum.
V jednom punktu měli dnešní autoři oproti
těm před padesáti lety snazší práci - nemuseli
brát ohled na žádná ideologická zadání. Přestože
pánové Krušina a Růžička těmto zadáním nepodlehli a uhájili čest cechu historiků (nahrávala jim
uvolněná šedesátá), drobným úlitbám se tenkrát
nevyhnuli. Alespoň v předmluvě se žádalo smeknout před odkazem Zdeňka Nejedlého a poděkovat „za velmi cenné věcné připomínky“ krajskému
a okresnímu výboru komunistické strany. A jelikož bylo pro Růžičku s Krušinou těžko myslitelné
popsat historicky věrohodně dobu relativně nedávnou, skončili svůj první díl Dějin města Poličky
pro jistotu už rokem 1848 (druhý díl končící rokem
1914 zůstal jen v rukopise). Oproti tomu Junek
s Konečným jdou ve svém výkladu až do současnosti, přičemž období 1989 - 2015 mapují pouze
formou stručného přehledu událostí. Pro pamětníky stále ještě živou dobu mezi lety 1948 a 1989
přibližují věcně a neuhýbavě.
Objemná práce přináší už od úvodních kapitol
řadu dosud nepublikovaných informací, například
popis zalesnění krajiny včetně druhu porostů při
příchodu prvních obyvatel, popis jejich domů, pasáže o majitelích sousedních panství v několika
časových etapách nebo zpřesnění začátku stavby
barokní radnice. Novinkou jsou taky zprávy o živelních pohromách v 19. století.

Kniha, jejíž redakce se ujalo nakladatelství Argo,
má přehlednou strukturu. Autoři šťastně propojují dějiny města a regionu s „velkými dějinami“.
Proporčně adekvátní vsazení místních témat do
kontextu českých dějin nijak nezpomaluje tok vyprávění a podporuje sdělnost knihy. Na koncích
jednotlivých kapitol jsou seznamy pramenů vycházející vstříc zájemcům o hlubší ponor do tématu. Grafické zpracování neexperimentuje, slouží
textu. Fotografie a reprinty různých dokumentů
nejsou sraženy do jediného oddílu (jako u Růžičky
a Krušiny), ale procházejí celou publikací.
Slabších míst se v knize najde málo. V kapitolách pojednávajících o vládě Habsburků chybí
solidnější popis a zhodnocení role církve (církví)
v Poličce a okolí. Práce kněží je líčena snad až
příliš zjednodušeným způsobem: utrakvističtí
a katoličtí duchovní byli v 16. až 18. století zhusta
nesnášenlivci, hamouni, podivíni a pijani; kněz
19. století je najednou vzdělaný, většinou odpovědný chlapík, buditel a vlastenec. Pokud příběhy
těch mužů odpovídají celkovému kontextu života
církve, kdy došlo ke změně a co za ní stálo? Škoda taky, že se čtenář moc nedozví o evangelících
v době rekatolizace. Co se fotografií týká, je otázkou, zda k některým z nich (výlov modřeckého
rybníka) nebyla k mání nápaditější alternativa.
Žádná z těchto výhrad však neznevažuje to podstatné: David Junek a Stanislav Konečný připravili Poličce k jejím „půlkulatinám“ dárek, který
potěší a vydrží. Příští dvě generace Poličáků a zájemců o historii jejich města budou mít k dispozici obsáhlý, erudovaně sestavený a nepodbízivý
zdroj informací. Tvůrci, kteří se rozhodnou vydat
k osmistému výročí Poličky v roce 2065 další díl
pomyslné výroční knižní řady, mají laťku postavenou hezky vysoko.
Bob Fliedr

Poznávali jsme
města ČI
První ze série výletů „Poznáváme města České
inspirace“ se uskutečnil v sobotu 23. května, a to
do Kutné Hory. Program byl pestrý, místní průvodkyně výborná, počasí přálo. Zájezd do Kutné
Hory se vydařil na jedničku. O profesionální pro-

hlídku Kutné Hory se postarala členka výkonného
výboru České inspirace a zároveň vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu Kutné Hory
Ing. Hanka Musílková. Prohlédli jsme si Vlašský
dvůr, chrám sv. Barbory, ti odvážnější i Hrádek
a jeho stříbrný důl. Ale hlavně jsme si všichni vychutnali jedinečnou atmosféru města Kutná Hora.
Na zpáteční cestě domů jsme nevynechali Sedlec
s úžasným klášterem a kostnicí.
Zájezd zajistila cestovní kancelář Kotour ve
spolupráci s městem Poličkou. A příští rok další
z perel České inspirace – Třeboň, Telč, Jindřichův
Hradec…?
Ing. Naděžda Šauerová, členka výkonného
výboru České inspirace

Dějiny města Poličky,
autoři David Junek, Stanislav Konečný,
vydalo Město Polička 2015

Okolo Třeboně v Poličce
Ozvěny festivalů České inspirace se rozběhly
naplno v pátek 5. června a v sobotu 6. června v Poličce. Potěšil nás program, který dovezli Třeboňáci.
Ti k nám přijeli s festivalem Okolo Třeboně. Páteční večer v atriu Centra Bohuslava Martinů patřil
Třeboňským pištcům, tedy dle složení souboru
spíše pištkyním. Jejich vystoupení bylo pro posluchače velkým zážitkem. Před koncertem představila tisková mluvčí Jitka Bednářová město Třeboň
a došlo také na soutěžní otázky a s tím spojené odměny ve formě dárků.
Sobotní večer v Divadelním klubu patřil Ivanu
Hlasovi, kterého na kytaru doprovázel úžasný
Norbi Kovács. Před oběma hudebníky vystoupil

písničkář Honza Jícha, který je jedním ze šesti
finalistů soutěže hledání talentů festivalu Okolo
Třeboně pod názvem Houpací kůň.
Oba koncerty měly vynikající atmosféru a užili si nejen návštěvníci, ale i muzikanti. Popřejme
i festivalu, který vyváží město Polička do Kutné
Hory – Mime festu, aby měl stejný úspěch a kladný ohlas.
Ing. N. Šauerová, členka výkonného výboru
Česká inspirace

Vzpomínkové
shromáždění
K roku 2015 patří také 600. výročí smrti Mistra
Jana Husa. Tento muž se do českých dějin zapsal
jako málokdo jiný. Evangelický sbor zve poličskou
veřejnost na vzpomínkové shromáždění, které se
bude konat v pondělí 6. července u Husova pomníku v Liboháji od 16 hodin. Jako host promluví
Mgr. Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské
v Litomyšli. V případě špatného počasí se shromáždění uskuteční v evangelickém kostele.
Jiří Tengler, farář

Za dechovkou
Dechová hudba Poličanka zve všechny příznivce
dechové hudby na „Odpoledne s Poličankou“, které
se uskuteční v neděli 2. srpna v Lačnově v areálu
E. Střílka. Začátek je v 13.30 hod.

Foto z koncertu Ivana Hlase – Vladimír
Vraspír
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Příjemné psaní o Martinůfestu
O pietním aktu se píše pietně. Letošní tak
opravdu proběhl, vznášela se však nad ním klidná
pohoda, zdůrazněná přítomností vzácných hostů
ze zahraničí, přijeli totiž přátelé z holandského
Westervaldu, maďarského Ebesu a rakouského
Hohenemsu. Po krátkých projevech a položení
věnců už bylo vše připraveno k slavnostnímu zahájení 18. ročníku Martinů Festu. Ještě jsme si
stačili v přísálí letmo prohlédnout bez vernisážových řečí otevřenou výstavu výtvarníka Karla
Bidla Polička 20X5 a potom již festival otevřel Mistr Jan Páleniček spolu se starostou města. Oba
shodně konstatovali podporu institucí, bez nichž
by tento festival být nemohl. Jedna věta z projevu

Duhý festivalový den 19. 5.
Juan David Molano – klavír. Ostrý disharmonický akord vyděsil většinu posluchačů. Autor Sofia Gubaidulina napsal skladbu Chaconne v roce
1962 a nezapomeňme, byla to doba rozvolněných
hudebních projevů. Ale za chvíli už jsem slyšeli
skoro etudovou část, s příjemnou melodikou, jež
vyústila v něžnou pasáž s dlouhými akordy, opakovanými levou rukou, aby dívka Chaconne bez
varování, skončila.
Stačilo poslouchat a oddat se krátkým skladbám
Maurice Ravela. Valses nobles et sentimentales
jsou opravdu vznešené, přetažené jemným závojem nostalgie. Přesto se zde dá objevit velký svět
klasických valčíků ducha Čajkovského.
Sonáta B. Martinů, složená v roce 1954 v Nice.
Může Martinů ještě nepřekvapit? Nemůže. Zdálo
se, že vše plyne v rozmanité hudebnosti dál, když
tu, uprostřed druhé věty, jsou slyšet kulhavé pří-

Pietní akt

Mistr Jiří Bělohlávek a houslový virtuóz
František Novotný

Mistra Páleníčka: „Bohuslav Martinů otevřel studánky novému proudu české hudby bez přizpůsobování cizím trendům v moderní hudbě a stal se
dalším velikánem české hudby.“
Dlouhá léta se věnuje prof. Jaroslav Mihule dílu
B. Martinů. Tento večer byla pokřtěna jeho kniha
Hudební eseje a morality a autor obdržel za potlesku zaplněného sálu Pamětní list Města Poličky.
Martinů voises je skupina, s precizním hudebním projevem a výborně souznícími hlasy. V koncertu zazněly tři madrigaly. Renesanční Giovanni
Perluigi byl význačným skladatelem. Na popud
papeže Řehoře XIII. reformoval také Gregoriánský chorál. Zasloužil se o novou formu madrigalů – spojením s nizozemskou školou vytvořil
palestrinovský styl a capella, zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů. Několika jeho madrigaly
koncert začal. O čtyři sta let mladší České madrigaly Bohuslava Martinů madrigalovou zpěvnost
a sdělnost nesou dál, ale harmonicky jsou už
bohatší a pestřejší. Tři písně Karla Orleánského
Claude Debussyho nás zavedlo do různých situací: první čtyřhlasá skladba je spíše výrazu nepozemského, druhá pro sólový tenor je doprovázena
jednoduchým la la la a taktéž melodie a rytmus
je venkovsky průhledná, zato poslední Yvere, ty
nejsi zlý, je dramatická prolínáním sborů a dynamiky.
Michael Tippett – dá se říci současník, napsal
Pět černošských spirituálů. To je pro mne první
záhada. Druhá je, proč to Martinů Voices daly do
svého repertoáru. Celý život spirituály poslouchám, hrál a zpíval jsem je. Jejich duši nosím
v sobě. Když jsem stěží rozpoznal Swing Love
sweet Charriot o vozíčku vezoucího proroka Eliáše do nebe, marně jsem hledal akordy, bez nichž
se tato hudba neobejde. Když jsem slyšel Nobody
Knows the Trouble I’ve Seen, Nikdo neví, proč
musím být tak smutný, a jaké mám potíže, a na
konci strofy Glory Aleluja, vždycky jsem cítil tu
noblesní prostou a těžkou táhle zpívanou pravdu. A ve skladbě Deep River Hluboká řeko, můj
domov je za Jordánem, vždy vidím ty oči plantážníků hledících ke klenbě modlitebny či nebeské
báně a vzývajících svůj domov, i když nejsou dětmi Davidovými. Odděluji výkon souboru od partitury. Ten perfektně zazpíval to, co v ní bylo. To,
co jsem slyšel, nebyly pro mne spirituály. Závěr?
Úspěšný koncert výborného tělesa, které má ve
svém štítu jméno Bohuslava Martinů.
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Festivalový den čtvrtý,
závěrečný koncert 24. 5.
Mistr Páleníček patří k těm, kteří Poličce věnovali už kus života, především neúnavnou dramaturgickou prací při Martinů festech. Jemu
také patřilo závěrečné hodnocení. Jeho slova
se shodují i s našimi, stálými návštěvníky festivalu: poděkoval všem, co festival podporují,
partnerům Českých kulturních slavností, mediálním partnerům, nezpochybnitelné zásluze
institucím, finančně podporující festival, jmenovitě kraj Pardubický, město Polička a Česká
kultura. Stmelující prvek - jako obvykle Tylův
dům s jeho ředitelkou Alenou Báčovou se svými

PKF – Prague Philharmonia
razy, kterými skladba těžkne. Než stačil moment
a tytéž akordy zněly již zase pevně a jásavě, jakoby
si skladatel s námi ke svému potěšení pohrál.
Koncertní pódia se neobejdou bez Modesta
Musorgského Obrázků z výstavy. Těch šestnáct
vět je prokládáno různými úpravami Promenád.
Nejjasněji mi zněla v pětikřížkové H dur a nejjemněji v jednobéčkové d moll. V nenápadných
názvech Skřítek a Bydlo slyšíme ozvěny Osudové.
Musorgskij si všímá i drobných životních epizod
(Hašteřící se děti, Baba Jaga, Balet nevylíhnutých
kuřátek). Jak vidět, hudba byla všude kolem něj.
Závěrečná Velká brána Kyjevská rozezněla Petrofovo křídlo prsty Davida Molana k strhujícímu
závěru. Další z velkých muzikantů klavíristů a dirigentů na Martinů festu!
Třetí festivalový den 21. 5.
Beethoven Quartet ze Švýcarska zahájil Smyčcovým kvartetem č. 11 f moll od Ludviga van
Beethovena. Je jeho z pozdních a také jeden z nejkratších a nejkompaktnějších ze všech kvartetů.
Byl napsán pro znalce a autor neuvažoval o jeho
uvedení na veřejnosti. Dobře se poslouchá a rukopis autora se často připomíná nečekanými změnami temperamentu i přechody od dramatu ke klidnému vyjádření.
B. M. Smyčcový kvartet č. 3 z roku 1929. Těžko
soudit, jak tehdejšímu posluchačstvu připadaly
disharmonie, které dnes patří k Martinů a které,
to budiž řečeno, nám současníkům jako disharmonie nepřijdou. První věta, ve které je prostor
i na některé synkopické pasáže, končí v pianissimu, aby v další části stejné téma znělo dál, zde už
jako dialog violy s prvními houslemi. Možná je to
jen subjektivní dojem, ale jakoby třetí věta nesla
v sobě nějaké tragické spodní tóny.
Johanes Brahms Smyčcový kvartet č. 1. c moll
je jedno z nemnoha Brahmsových kvartet, ale zní
taková klidná Brahmsova romantická melodie bez
finesy nástrojů a překvapivých obratů (jež tu nejsou), ale o to více přináší poslech takové muziky
uklidnění, mír a klid na duši. Dík za to a za pěkný
výběr skladeb podaný perfektně a s chutí švýcarským Beethoven Quartetem.
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spolupracovníky. Publikum ocenilo Mistra Jana
Páleníčka za jeho pochvalu festivalu srdečným
potleskem.
A pak už jen vzhlíželo k dirigentu Václavu
Bělohlávkovi, který tolerantně pozdržel taktovku pro pozdní příchozí pár, aby se pak už první
takty skladby Vítězslava Nováka začaly nést prostorami sálu. Jeho Slovácká suita, to je takový
náš kulturní poklad. Provází nás už od dětství,
a i když neznáme pořadí, či názvy jednotlivých
částí, každou důvěrně známe a snad nejdůvěrněji
Zamilovaní. Když to slyšíte od orchestru, vedeného Mistrem, a slyšíte V kostele, Mezi dětmi či
U muziky…
Koncert pro housle a orchestr B. M. č. 2 začal
mrazivým momentem zvukových a dramatických zvratů. Dílo má obtížný houslový part a snad
právě proto je toto dílo houslisty oblíbené a stále zařazováno do repertoáru. Není úplně přesné,
napsat houslisty oblíbené; je to dílo barvité tak,
jak je u B. M. zvykem, dílo mnoha nečekaných
zvratů melodických i rytmických, přinášejících
posluchači umocněný prožitek z houslových sól.
I zde tomu tak bylo. Při jednom z nich bylo sólo
rozšířeno o hlasové duo z přísálí. [K čertu!!!] Závěrečné minuty houslového sóla byla hudebním
poselstvím beze slov a pak už následovávalo překvapivě krátké orchestrální zakončení. Po Martinů koncertu přidal excelentní sólista orchestru
František Novotný 1. část Dvořákovy Smyčcové
serenády. Opět veliký úspěch!
Stalo se zvykem, že orchestry dávají dílo Mozartovo při koncertech na začátek, tak říkajíc
na rozehranou. Měli jsme v sobě ještě zážitky
z houslového koncertu a první takty slavného
Lineckého koncertu W. A. Mozarta na nás působily jako z jiného světa. Velmi brzy jsme pochopili ten dramaturgický nápad. Dnešní uspěchaná
doba potřebuje dát člověku chvíle pohody, krásy,
radosti a hravosti. To vše tu posluchač najde. Dospělo se do závěru v atmosféře, kdy potlesk, volání, květinové dary a úsměvy na tvářích účinkujících a především obdivovaného Mistra Václava
Bělohlávka nebraly konce. Tomu se říká ovace!
Málokdy lze psát s takovou chutí o již skončeném
Martinů festu.
Text A. Klein, Al. Kuklová,
Sl. Mohelníková, foto P. Klein

Program RC MaTami
Za celý tým rodinného centra
MaTami vám přejeme pohodové
léto!
Pravidelný program
• Hlídání dětí
Potřebujete pohlídat vaše dítě mimo provozní
hodiny Hlídáčku? Rozhodli jsme se rozšířit naši
nabídku. O vaši ratolest se postaráme ve vaší
domácnosti v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod. Pro objednání služby a více
informací volejte na tel. 724 921 384.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci - studentky VOŠ pedagogické.
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
V rámci Klubíku pojedeme na výlet:
13. 7. Dopolední výlet vlakem na farmu do Borové (odjezd z nádraží v 8.31 hod.)
20. 7. Setkání na hřišti „Hegerka“ v 9.00hod.
• Hlídáček
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Cena 45 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“)
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.30 – 19.30 hod. Pozor, změna
času!
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi)
s Lídou každý čtvrtek: 1 – 3 roky
• Hlídáček
každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každý čtvrtek od 15.00 do 18.00. Kapacita
hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci volejte
na tel. 724 921 384 nejlépe den předem, abyste si
zajistili volné místo. Cena 45 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“)
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.30 do 19.30 hod. Pozor,
změna času!
V době konání příměstského tábora od 27. do
31. 7. budou veškeré pravidelné aktivity mimo středečního Hlídáčku, fitness a bodybalance zrušeny.
Ostatní přednášky a dílny:
• Prázdninová dílna – „Výroba ponožkových
maňásků“
7. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Zveme vás na veselé tvoření, kde si společně
vyrobíme maňásky dle vlastní fantazie, pak si
s nimi budeme moci zahrát divadlo. Vítané jsou
osamělé ponožky!
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• Poradna psychomotorického vývoje
do 1 roku
17. 7. (pátek) od 15.15 do 19.30 hod.
Trápí vás a řešíte neklid, nespavost či nespokojenost miminka v poloze na bříšku? Upřednostňuje otočení hlavičky na jednu stranu? Nevíte si
rady, jak své miminko správně uchopit a nosit
v různých etapách věku od narození do jednoho
roku? Nechce se vašemu miminku přetáčet na
obě strany nebo nechce lézt?
Nutné se předem objednat tel.: 739 627 214,
mail iva.sedlackova1@seznam.cz
Povede: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka
a certifikovaná lektorka z týmu Evy Kiedroňové
na psychomotorický vývoj kojenců).
• Prázdninová dílna – „Motýlci“
21. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Přijďte si vyrobit barevné motýlky – zápichy do
květináčů.
Povede: Lída Macků

• Nástup do školky (v rámci Drobků)
23. 7. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod. (11.00 –
12.00 individuální konzultace)
Povídání o období nástupu do mateřské školky,
možných úskalích a jak se s nimi můžeme vypořádat. Výběr mateřské školy.
Povede: Mgr. Zdeňka Drábková (psycholožka SPC Bystré)
Od září plánujeme kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené, ale i pro širokou
veřejnost, s názvem „Chystáme se na přijímací pohovor“.
Náplň:
1. Verbální a neverbální komunikace (3 hod.) co nás může v tomto směru potkat při přijímacím pohovoru.
2. Jak a proč psát strukturovaný životopis
(3 hod.) - cílené individuální konzultace, co
uvést, co neuvést; teoretická část: bianko životopis, příklad životopisu; úprava dokumentů typu životopis.
3. Motivační dopis, průvodní dopis (3 hod.) proč oba, cílené konzultace. Teoretická
část: náležitosti, struktura, koncept obou.
4. Modelové situace (3 hod.) - telefonní kontakt
s potencionálním zaměstnavatelem, přijímací
pohovor, silné a slabé stránky jednotlivých
účastníků, podělte se o vlastní zkušenosti; co
by se dalo udělat jinak, diskuze.
Více informací a přihlášky na matami@email.cz
nebo tel. 776 270 074.
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
9. 9. (středa 9.00 - 17.00 hod.) a 10. 9. (čtvrtek
9.00 - 16.00 hod.) Opět se můžete těšit na komisní
prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na
období podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete na emailové adrese
bazarek.matami@email.cz. Pokud by měl někdo
zájem o stejné prodejní číslo, sdělte tuto skutečnost
do 15. srpna, přihlašování na bazárek bude ukončeno 4. 9. Příjem věcí: 7. 9. (pondělí) 9.00 – 17.00 hod.
(Jordán). Výdej věcí 11. 9. (pátek) 9.00 – 16.00 hod.
(Jordán).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě
• Poradny:
zdarma
Informace o členství získáte od lektorek
aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách www.matami.
webnode.cz.
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Zemřel Jiří Šindler
Jiří Šindler se narodil 25. 5. 1922 v Poličce v rodině učitele a grafika Vladimíra Šindlera, mládí
prožil v Korouhvi. V roce 1942 maturoval na Státním reálném gymnasiu v Poličce, pak absolvoval
Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působil
jako profesor Střední umělecko-průmyslové školy
v Brně (obor písmo a propagační grafika), úspěšně
se věnoval především knižní ilustraci, úpravě knih,
kaligrafii, návrhům uměleckých vazeb a volné
grafice. V Poličce je jeho dílo zastoupeno v městské galerii. Zemřel 4. 6. 2015 v Brně a pohřben byl
15. 6. v Poličce. Vzpomínáme na dobrého člověka
a virtuózního grafika.
D. Junek

Poličské poštovní
známky
K výročí 750 let založení města Poličky vydala
r. 1965 Československá pošta známku navrženou
Cyrilem Boudou. Pro rok 2015 Česká pošta nepočítala s vydáním výroční známky. To chtěl napravit
známý poličský filatelista a sběratel pohlednic Jiří
Řebíček. Nelitoval finančního nákladu a ve spolupráci s Českou poštou vydal tzv. „vlastní známku“
Polička 750 let – 2015. Jde o graficky upravený
arch A4 s 25 známkami v 5 řádcích. Omezený počet bude pro zájemce v prodeji v městském muzeu.
Koncepci vypracoval David Junek a vstupní návrh
pro poštu zdatně připravila muzejní grafička Alena Jandlová. A jaká je tedy koncepce archu?
První řádek představuje panoramatickou pohlednici (vydanou Josefem Kaňkou Kaňkovským)
a je poctou městu i všem vydavatelům a sběratelům pohlednic. Pohlednice z r. 1909 je rozdělena
do 5 polí, což na aršíku vypadá zajímavě a při
poštovním styku může vést ke vtipnému nápadu
vylepit všech 5 známek, nebo postupně posílat pět
pohledů s těmito známkami.
Druhý řádek je připomínkou našich výtvarníků.
Místně oblíbeného Františka Bukáčka s jeho vynikajícími kyticemi. Poličského rodáka – nejslavnějšího zdejšího malíře – Zbyška Siona s motivem
Vysočiny a poličského morového sloupu. Slavné
české fotografky Veroniky Šrek Bromové žijící
v Poličce-Stříteži a jejího abstraktního díla, které
zde vzniklo a je v poličské galerii trvale vystaveno – jde o filosofické téma Jin-Jang. Připomenout
všechny zajímavé výtvarníky nebylo možno –
přednost dostalo celkové vyznění archu.
Třetí řádek je věnován městskému znaku. Znaky
se zrcadlově opakují, což je výtvarně zajímavější.
Ve středu celého archu je znak, který město nyní
používá.
Čtvrtý řádek je poctou Bohuslavu Martinů. Opět
jsme využili osový princip - takže na kraji se opakuje vynikající portrét od Jiřího Šindlera a pak
ještě kostelní věž od téhož autora. Reprodukce
pamětní desky od Josefa Kadlece připomíná anglické známky s královnou.
Pátý řádek je opět věnován pohlednicím (dle
přání zadavatele). Z nepřeberného množství byly
vybrány motivy s pohledem z kostelní věže, s Tylovým domem a poličským pivovarem.
MMG

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala panu
MUDr. J. Hamanovi a sestřičkám Charity Polička za jejich profesionální a laskavý přístup v péči
o mého otce pana Zbislava Pytlíka.
Děkuji velmi.
Radmila Nožková
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Školka v lese

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Dne 8. 6. děti z MŠ Rozmarýnek Polička podnikly poznávací výlet do Borové. Využily tak pozvání
zaměstnanců lesů města Poličky.
Sešli jsme se v krásném prostředí na okraji lesa.
Po seznámení s pány lesa, jak je některé děti pojmenovaly, jsme se rozmístili ke stanovištím. Zde
jsme poslouchali vyprávění o růstu stromů v lese,
o jejich pěstování v lesní školce, zopakovali názvy
listnatých a jehličnatých stromů. Trofej jelena

Borová
25. – 26. 7. – výstava drobného hospodářského zvířectva
a exotů „Borová 2015“ v sokolovně v Borové. Prodejní výstava květin, obrazů, keramiky, chovatelských potřeb, bižuterie,
výroba perníků výstava fotografií, ruční práce
žen aj. V sobotu od 10 do 17 hod. a v neděli od 8
do 16 hod.
Bystré
4.–12. 7. – Můj barevný svět – výstava obrazů Terezie Uherkové na hedvábí, vitráží Tiffany a dřevěných pokusů, v budově bývalé knihovny. Otevřeno:
10 – 12 a 14 – 17 hod.
6.–9. 7. – Letní filmový týden v Kině Bystré – filmy „Láska na kari“, „Sedmý syn“, „Jak jsme hráli
čáru“ a „Velká šestka“. Promítat se bude každý den
v 19.00 hod.
10. 7.  – Letní kino – Kino Bystré vás srdečně zve
do letního kina na francouzskou komedii „Co jsme
komu udělali“. Promítání začíná od 21.30 hod. na
zahradě za Hasičskou zbrojnicí.

a podobizna káněte přivítala děti u stanoviště, kde
se seznamovaly s ochranou lesa a pravidly chování lidí v lese. Pojmenovávaly zvěř, ptactvo a jejich
mláďata, všímaly si zbarvení a typických znaků
lesních živočichů. Poslední stanoviště lákalo zvukem motorové pily. Zde si děti vyzkoušely řezání
pilou „břichačkou“, seznámily se s nářadím, které
se používá při práci v lese - lopatka, průměrové
měřidlo, svinovací metr, křída, sekyra, motorová
pila, ochranné oblečení.
Na závěr byly děti přítomné okamžiku kácení
stromu, jeho odvětvování, ale především stahování dřeva s pomocí koně obratně vedeného jeho pánem. Traktor, který dokázal klády naložit a odvést,
zaujal především chlapce svou velikostí a různými
možnostmi využití.
Zážitkem, který k výletu neodmyslitelně patří, byla i svačina doprovázená vůní lesa a jehličí.
Děkujeme tedy za příjemně strávené dopoledne,
které v dětech i dospělých zanechá vzpomínku na
chvíle prožité v přírodě s milými lidmi, kteří tvoří
a chrání les pro příští generace.
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Romana Tulisová

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Tak léto už máme konečně
tady se všemi jeho atributy – sluníčko, teplo, déšť
i bouřky. Děti už se dočkaly, mají zasloužené prázdniny, ale naše aktivita nepolevuje ani o prázdninách. Co pro vás připravil výbor SDCR na měsíc
červenec? Tak hezky popořadě. Hned po dvou
svátcích v prvním týdnu se sejde výbor a bude i slet
vlaštovek – podle plánu. Budeme upřesňovat naší
aktivitu na celé léto. 14. 7. je připraven cyklovýlet
do Jedlové na bowling. Sraz kolařů je v 10.30 hod.
u mlejna na poličské cyklostezce. Kdo nemá kolo
může přijet autobusem ČSAD s výstupem v Jedlové Na rychtě, který odjíždí z nádraží Polička
v 11.25 hod. Další zajímavou akci budou jistě naše
1. sportovní hry v netradičních disciplínách, které
se uskuteční na poličském stadionu dne 21. 7. od
13.00 hodin. Ústroj sportovní a dobrou nálada
s sebou. V druhé polovině prázdnin připravujeme
vernisáž výstavy v CBM, autobusový zájezd do Jimramova a turistiku na Bukovinu, Lucký vrch a do
Pusté Rybné a také druhou návštěvu firmy Ravensburger. O tom všem a ještě o něco více až v srpnové
Jitřence. Do té doby se mějte pohádkově. To vám
přeje výbor SDCR a jeho předseda
Ivan Chudý.
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Dolní Újezd
4. 7. – Tradiční Benátská noc
V přírodním areálu v Bořkově pořádají místní
hasiči od 20 hod., vstupné 60 Kč, hraje Medium.
18. 7.  – I. Italská noc
V přírodním areálu v Bořkově pořádá Sokol DÚ
od 20 hod., vstupné 60 Kč, hraje Rytmik.
25. 7.  – 5. ročník Memoriálu Bohouše Nováčka
Turnaj v malé kopané. Pořádá Sokol DÚ na fotbalovém hřišti od 12 hod., mezinárodní účast.
Litomyšl
3. 7. – 28. 8., Toulovcovy prázdninové pátky
2015, Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé.
5. 7., 14.00 hod., Růžový palouček
Slavnost na Růžovém paloučku – 600 let od upálení Mistra Jana Husa

24. 7.  – Noc na Karlštejně Státní zámek Litomyšl, I. nádvoří
Muzikál pod širým nebem. V hlavních rolích Jan
Rosák, Pavel Vítek, Václav Vydra, Petr Jančařík,
Jan Matěj Rak a další.
Vstupné 260 Kč v předprodeji 290 Kč na místě
Lubná
5. 7. od 13.00 hodin – Lubenská Křídlovka – Letní areál, Vystoupí: Mrákotinka, Dolnovanka, Jižani
25. 7. od 20.00 hodin – letní areál Lubná – pouťová zábava se skupinou Rytmik
Oldřiš
17. – 19. 7. – Pouťové slavnosti v Oldřiši
V pátek 17. 7. od 20.00 hod. diskotéka na parketu
za Orlovnou
V sobotu 18. 7. od 20.00 hod. taneční zábava na
parketu za Orlovnou – hraje Kyvadlo
V neděli 19. 7. bude od 15.00 hod. k tanci a poslechu hrát za Orlovnou kapela Kapka
Sebranice
4. 7. – V. ročník Sebranického pětiboje dvojic –
od 8.00 hod. ve sportovním areálu koupaliště,
startovné 150 Kč, občerstvení zajištěno po celý den.
Disciplíny: tenis, basketbal, beach volejbal, nohejbal, plavání 2 x 50 m. Zájemci se mohou hlásit na
tel.: 607 166 088, e-mail: obec@sebranice.cz. Počet
účastníků je omezen.
19. 7. – Loutkové divadlo Kozlík – pohádka se
bude hrát na Kališti pod lípami od 17 hodin.
26. 7. – Pouť ke kapli sv. Anny na Vysokém Lese –
mše v 15 hod., poté sousedské posezení s harmonikou a občerstvením.
Široký Důl
4. 7. – 5. Sraz veteránů – 9.00 – 11.00 hod. – prezentace, 12.30 – 14.30 hod. – vyjížďka vozidel
Po dojezdu vozidel volná zábava, živá hudba, občerstvení, bohatá tombola. 1. cena motocykl.
Startovné: zdarma do r. v. 1945, 70 Kč po
r. v. 1945

Pocta Bohuslavu Martinů v Litomyšli
V roce 125. výročí narození poličského rodáka
Bohuslava Martinů uvedla Česká filharmonie pod
vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka v rámci
Slavnostního zahájení festivalu Smetanova Litomyšl ve čtvrtek 11. června v premiéře 4. symfonii
Bohuslava Martinů ve verzi kritického vydání.
Navíc se Jiří Bělohlávek společně s ministrem kultury ČR Mgr. Danielem Hermanem stali kmotry
prvních dvou svazků Souborného vydání díla Bohuslava Martinů, které obsahují edice Eposu o Gilgamešovi a právě uváděnou Symfonii č. 4.
Symfonii č. 4 H 305 složil Martinů na jaře roku
1945, premiéru měla v listopadu téhož roku v podání Philadelphia Orchestra v čele s dirigentem
Eugenem Ormandym. Je plná radosti z konce válečných útrap a očekávání klidnějších zítřků, vyjadřuje i touhu po splnění skladatelova dlouholetého
snu vrátit se do Prahy a vyučovat na Mistrovské
škole kompozici. Martinů se domníval, že Čtvrtá
symfonie, jeden z nepochybných tvůrčích vrcholů
jeho amerického období, bude též jeho posledním
dílem komponovaným v USA. V důsledku politických událostí druhé poloviny 40. let však k jeho
návratu nedošlo, teprve po dvaceti letech od jeho
smrti byl společně se svou ženou Charlottou pochován ve své rodné Poličce tak, jak si vždycky
přál.
„Tento radostný večer je završením dvaceti let
usilovné systematické práce Institutu Bohuslava Martinů“, uvádí Aleš Březina, ředitel Institutu
a editor prvního svazku. Ten zároveň v Zámecké
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jízdárně litomyšlského zámku slavnostně představil právě tyto první dva svazky Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů.
Souborné vydání díla Bohuslava Martinů zůstane klíčovým projektem Institutu B. Martinů
po dobu příštích desetiletí. Vychází z pověření
Nadace Bohuslava Martinů a jeho vydavatelem je
renomované německé nakladatelství Bärenreiter.
Tento rozsáhlý muzikologický projekt postupně
obsáhne kompletní početné dílo slavného českého
skladatele včetně nově objevených či dosud nepublikovaných skladeb. Na jeho přípravě se podílí tým
předních českých i zahraničních muzikologů, jeden ze svazků připravil k vydání nedávno zesnulý
britský dirigent a propagátor české klasické hudby
ve světě, Christopher Hogwood.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Galerie Kabinet Chaos
Galerie Kabinet Chaos zve 4. 7. od 17 hod. na vernisáž výstavy Ivy Vodrážkové - obrazy a textilní
asambláže. Více se dozvíte na www.planeta-chaos.
cz nebo na Facebooku Galerie Kabinet Chaos. Za
podporu děkujeme MKČR a městu Polička. Těšíme se na viděnou.
V. Š., B.A. Spolek Planeta Chaos

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... červenec 2015

1. 7.
3. 7.
4. 7.
7. 7.
8. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.

22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.

Čas
14.00
21.30
21.30
21.30
9.00
9.00
21.30
9.00
13.30
14.00
14.00
21.30
15.00
21.30
11.00
16.00
9.00
9.00
9.00
13.30
14.00
13.30
21.30
10.00
21.30
21.30
9.30
16.00
13.30
14.00
21.30
14.00
21.30
14.00
21.00

#

18. 4. – 27. 9.
18. 4. – 27. 9.
2. 5. – 26. 7.
6. 6. – 30. 9.
19. 6. – 31. 8.
7. 7. – 12. 7.
10. 7. – 11. 7.
1. 8. – 31. 8.

Název akce – popis
Posezení na přehradě
Letní kino - South park: Peklo na Zemi
Letní kino - Na hraně zítřka
Letní kino - Pojedeme k moři
Prázdninová dílna - výroba ponožkových maňásků
Dílnička pro děti - Výroba ponožkových maňásků
Letní kino - Pohlceni zlem
Výlet na farmu v Borové
Šikovné ručičky
Dílnička pro děti - Středověké odpoledne
Hrátky s pamětí
Letní kino - Návrat blbého a blbějšího
Poradna psychomotorického vývoje dětí do 1 roku
Letní kino - Noe
Bitva na políčkách… aneb jak to mohlo vypadat před založením města
Divadlo pro děti - O Sněhurce
Setkání na hřišti „Hegerka“
Prázdninová dílna - motýlci
Dílnička pro děti - Motýlci
Šikovné ručičky
Pohádková dílna - výtvarný workshop pro rodiny s dětmi
Výstava 750 tváří Poličky
Letní kino - Železná srdce
Nástup do školky - beseda
Letní kino - Star Trek + Star Trek: Do temnoty
Letní kino pro děti - Včelka Mája
Slavnostní mše a rozeznění zvonů
Posezení s harmonikou
Šikovné ručičky
Dílnička pro děti - Ve světě Renáty Fučíkové
Letní kino - Fakjů pane učiteli
Narozeninové zpívání
Letní kino - Butch Cassidy a Sundance Kid
Vernisáž výstavy: Krajináři Vysočiny
Letní kino - Století Miroslava Zikmunda

Místo konání
přehrada
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
Atrium Centra Bohuslava Martinů
DPS Penzion - společenská místnost
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
V parku u hradeb
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
Městský park
Poličská knihovna
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
kostel sv. Jakuba
Atrium Centra Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská galerie
Atrium Centra Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami,o.s.
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
spolek Aldeigjuborg
www.letopolicka.cz
CBM/ Malé divadélko Praha
www.letopolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami,o.s.
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
Římskokatolická farnost
www.farnostpolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Cetrum Bohuslava Martinů
www.letopolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
CBM/ Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz

Název akce – popis
Výstava: Král do boje táh’
Výstava: Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky
České a moravské pověsti – v tvorbě Renáty Fučíkové
750 tváří Poličky - výstava portrétů lidí spojených s Poličkou
Školní třída Bohuslava Martinů
Život na věži (kostýmové prohlídky)
Festival Colour Meeting
Výstava: Krajináři Vysočiny

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Vestibul Městské knihovny v Poličce
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
park u Synského rybníka
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská galerie
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Políčko, z.s.
www.colourmeeting.cz
Městská galerie
www.cbmpolicka.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

Zprávy z farnosti

Rozeznění zvonů kostela sv. Jakuba

Kaplička v Liboháji
Několika nadšencům se ve
spolupráci s městem Polička
podařilo vyzdobit a zařídit
kapličku P. Marie, která se
nachází v Liboháji. V neděli
31. 5. v 18.00 h. se zde uskutečnila májová pobožnost k Panně Marii. Protože přálo počasí, přišla
skupinka věřících a toto místo opět ožilo. Je pěkné, když udržujeme zvyky a objekty, které nám tu
zanechali naši předkové. Tímto vás chci upozornit, že až se vydáte na procházku do Liboháje, nezapomeňte se zastavit u kapličky P. Marie, která
má plechové dveře, které na první pohled působí,
že nic není vidět. Není tomu tak, nahlédnout do
ní můžete.
Co uvidíte? Ani vám to nebudu říkat a pozvu
vás na procházku. Podle svého gusta se můžete
pouze zastavit a podívat, jiný zastavit, pomodlit,
rozjímat.
Přeji krásné chvíle na všech vašich cestách.

Neděle 26. 7. bude dnem, kdy se po více než
deseti letech, z věže poličského kostela sv. Jakuba, rozezní všech pět zvonů. Stane se tak po slavnostní poutní mši svaté k příležitosti 150. výročí
vysvěcení kostela. Celá událost, jejíž součástí bude
i slavnostní požehnání zvonů, bude zapadat do
rámce oslav 750. výročí založení města Poličky.
V současné době probíhají závěrečné práce na
kompletní opravě a zprovoznění všech zvonů na
poličském kostele sv. Jakuba. Dokončeno je zavěšení zbývajících dvou zvonů Medián a Umíráček.

Slavnostní pouť
Po velkém požáru města Poličky v 19. století
byl před našimi předky náročný úkol. Vybudovat
Poličku od základů. A nezapomněli ani na chrám.
Postavili kostel sv. Jakuba, který byl na pouť, právě před 150 lety, posvěcen. V rámci oslav 750 let
založení města se připojí k oslavám Římskokatolická farnost slavnostní mší svatou 26. července
v 9.30 h. Mši svatou bude sloužit P. Jáchym Šimek, opat ze želivského kláštera.
Po skončení mše sv. se zaposloucháme do Hymnu ke sv. Jakubu, který složil náš rodák Bohuslav
Martinů, v nastudování Chrámového sboru pod
vedením Květy Šafářové. Aby nebylo všeho dost,
slavnost bude mít třešničku na dortu. Budou
posvěceny další čtyři zvony, které se slavnostně
rozezní.
Kdo bude mít zájem, bude se moci ke zvonům
podívat. V kostele bude i nástěnka o zvonech
v Poličce. Všechny vás zveme na tuto nevšední
událost.
A. Navrátilová,
pastorační asistentka

Skanska pozvala
děti na obalovnu
Zaměstnanci místní obalovny Polička připravili v rámci Týdne bezpečnosti, který probíhal ve
společnosti Skanska, na pátek 22. května dětské
dopoledne pro děti z MŠ Polička, Palackého nám.
Ředitel Skanska Asfalt Ing. Jiří Telecký se
svým osobitým humorem vysvětlil dětem fungování obalovny a výrobu asfaltové směsi. Velký
zájem byl o prohlídku těžkých stavebních strojů,
ve kterých mohly děti i sedět.
Do areálu byli pozváni profesionální hasiči
s technikou, kterou si mohli malí návštěvníci
prohlédnout, a poté si vyzkoušeli míření na cíl
hasičskou stříkačkou. Po celou dobu byla dětem
zdůrazňována důležitost používání ochranných
pracovních pomůcek při práci a dodržování bezpečného chování.
Načerpané zkušenosti pak děti předvedly
v praxi, když na figurantovi správně odhalily
všechny nedostatky v ustrojení. A aby se nemluvilo jen o bezpečnosti, pro děti byly připraveny
různé sportovní aktivity, mimo jiné i projížďka
na ponících, kterou absolvoval i sám pan ředitel.
Domů si naši nejmenší odváželi nejen drobné
upomínkové předměty, ale hlavně spoustu nevšedních zážitků, zkušeností a poznatků. A to je
nejdůležitější…
-vs-
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Po úpravě srdcí těchto zvonů a osazení lineárního
motoru k Umíráčku bude moci proběhnout slavnostní vysvěcení a zprovoznění celého komplexu.
Pro úplnost dodejme stručnou historii a základní údaje o zvonech kostela sv. Jakuba.
Od roku 1983 bylo ve věži kostela zavěšeno pět
zvonů ve dvoupatrové ocelové stolici o třech polích. Historický zvon Medián a čtyři novodobé
zvony z roku 1982. Největší zvon „Českých patronů
a ochránců“ o hmotnosti 1540 kg, poškozený zvon
z roku 1511 „Medián“ o hmotnosti 670 kg a dále
zvony „Mariánský“ - 300 kg, „Sv. andělů a archandělů“ - 200 kg a „Umíráček“ - 150 kg. Vzhledem
k dynamickému působení zvonů zavěšených na
ocelové zvonové konstrukci, vetknuté do obvodového kamenného zdiva věže, byla narušena statika
hlavních nosných konstrukcí a zvonění zastaveno.
Po vybudování nové dubové zvonové stolice
v dolním patře byl zavěšen koncem roku 2013
nejtěžší zvon Českých patronů a ochránců. V horním zvonovém patře na nové dvoupatrové stolici
o dvou polích pak byly postupně zavěšeny v roce
2014 a na jaře 2015 zvony Mariánský, Sv. andělů
a archandělů, Medián a Umíráček.
P. Šafář

Pinckaři dražili pro Charitu
Originální sedmdesát centimetrů vysokou loutku vyrobili pro
Pinckaře Vysočina klienti z dřevodílny AC dílen Oblastní charity
Polička. Dřevěného motorkáře
v tradičně červeno-černém úboru s typickým znakem gangu na
zádech představili a dražili na svém třetím Motosrázku. Ten úspěšně proběhl 23. května v Nedvězí
za účasti více jak 120 motorek.
O necelý měsíc později, v pátek 19. června odpoledne dorazila motorizovaná skupina zástupců
sdružení k bráně Denního stacionáře, aby klientům dřevodílny osobně předala dar – profi odsavač pilin do dřevodílny. Pořídila ho z dražebního
výtěžku loutky a ze zisku z Motosrázku. Jeho cena
činí 4 199 Kč.
„Už třetím rokem nás motorkáři vyzvali, abychom jim přednesli nějakou naši potřebu, s kterou
by nám nebo konkrétní osobě mohli pomoct. Při
prohlídce dílen si sami všimli našeho provizorního řešení odsávání prachu v dřevodílně poté, co se
nám starý odsavač beznadějně porouchal, a navrhli, že nám koupí lepší,“ řekla ředitelka Charity
Markéta Šafářová. „Za tento praktický dar jsme
jim velmi vděčni.“
Předávání proběhlo tradičně slavnostně. Už
dopoledne se v AC dílnách peklo a připravovalo
občerstvení pro očekávané hosty. Pinckaři jsou
pracující lidé, takže se jen těžko hledal termín společného setkání, protože provoz AC dílen se kryje

s pracovní dobou běžného zaměstnání. Přesto část
klientů dřevodílny zůstala v pátek až do podvečerních hodin, aby se mohla s motorkáři osobně
setkat. Vedla je vedoucí dílny Kateřina Otcovská,
která od dárců obdržela symbolickou motorkářskou medaili za dobře odváděnou práci. Klienti
pro motorkáře na oplátku připravili ručně dělaný malovaný podnos. Pak došlo na předání velké

Pohádková dílna výtvarný workshop
pro rodiny s dětmi
Úterý 21. července od 14 hodin
Společné čtení, povídání,
naladění s pohádkovou relaxační hudbou, malování nebo tvůrčí psaní. To vše a ještě více ve
čtenářské dílně, kterou povede Alena Vorlíčková
a Klára Kašparová. Pohádková dílna se bude konat
v městském parku (mezi Bistrem A a gymnáziem),
v případě nepříznivého počasí v knihovně. Pro
děti od 5 let. Vstupné zdarma.
750 tváří Poličky - výstava portrétů
lidí spojených s Poličkou
Výstava věnovaná oslavám 750. výročí založení města bude k vidění ve vestibulu knihovny do
30. září.

krabice, z níž se vyklubala změť součástek. Pánové,
dárci, součástky patřičně poskládali a hle: byl to
skutečně odsavač. Společné posezení, prohlídka
dílen a klidné besedování korunovaly příjemnou
návštěvu Pinckařů, dobré party, kterou na Charitě
vždycky rádi uvidíme.
Štěpánka Dvořáková

Ochotníci z mateřských školek
Město Polička letos slaví 750 let od svého založení! To (už) ví téměř každé malé dítě. Do oslav tohoto
výročí se zapojují snad všechny poličské instituce,
soukromé firmy a i mnozí jednotlivci.
Se svou „troškou do mlýna“ k oslavám přispěly
i děti z místních mateřských školek se svými pedagogy. Dne 28. dubna uspořádaly společné vystoupení,

Městská knihovna

dla. Rozhodně víme, že za tím, aby se z klubka dětí
stali téměř profesionální herci, jsou hodiny a hodiny
práce a tréninku. Dějství čtvrté a děti z MŠ Hegerova připomínají jednu z nejvýznamnějších osobností
města. Mluvíme samozřejmě o Bohuslavu Martinů.
Sálem zní část jeho známé skladby „Otvírání studánek“. Dějství páté? A – bohužel - poslední. Připravily
jej děti z MŠ Luční. S velkou radostí nám ukazují, jak
vypadá všední den v „obyčejné“ mateřské školce.
Naše velké díky za skutečně nevšední zážitek patří
nejen učitelům, ale rozhodně i všem nadějným malým ochotníkům.
Za rodiče dětí z MŠ Čtyřlístek
Romana Jelínková, maminka Johanky

kde v pěti obrazech předvedly mnohé scény z dávné
i nedávné historie našeho krásného města. Pojďte se
potěšit s námi…
Dějství první a my se ocitáme v pravěku. Děti z MŠ
Palackého nám předvádí divoký tanec oblečeni do
kožešin a ozdobeni náhrdelníky z kostí. Sál se rychle
dostává do varu. Dějství druhé a MŠ Rozmarýnek:
Za zvuků písní z nesmrtelného českého muzikálu „Noc na Karlštejně“ zavítal na návštěvu mezi své
poddané samotný král, v tomto případě zakladatel
Poličky Přemysl II. Otakar s královnou a vznešeným doprovodem. Dějství třetí nás přenáší do doby
velkého rozkvětu města. S různými řemesly a řemeslníky, kteří svého času v Poličce určitě žili, nás
seznamují děti z MŠ Čtyřlístek. Pro mnohé z nich to
bylo během jednoho roku už druhé producírování se
na jevišti, protože loni svým veřejným vystoupením
na prknech, která znamenají svět, oslavily 50. výročí
založení výše jmenované poličské školky. Nás rodiče velmi těší, že paní učitelky mají odvahu vést děti
tímto směrem a otevřít jim dveře i do zákulisí divaInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Poličské kulturní léto –
multižánrový letní festival
Stejně jako v minulých letech bude v Poličce
o prázdninách živo - startuje pátý ročník multižánrového letního festivalu Poličské kulturní léto,
který do prázdninové Poličky přinese letní kino,
tvořivé dílny, divadla, hudební a jiné zážitky! Více
o programu naleznete na www.letopolicka.cz.
Červencový tematický
koutek – Toulky exotikou
Evropu máme již procestovanou, nyní vzhůru
do dálných zemí! Čekají na vás milostné i napínavé příběhy z dalekých míst, průvodci, cestopisy,
mapy a jiní pomocníci na cesty.

Borová 2015
ZO ČSCH Borová u Poličky pořádá tradiční výstavu drobného hospodářského zvířectva a exotů.
Výstava se bude konat v Borové v areálu Sokolovny ve dnech 25. – 26. července, v sobotu
10 – 17 hod., v neděli 8 – 16 hod.
Těšit se můžete na prodejní výstavu květin, obrazů, keramiky, chovatelských potřeb, bižuterie,
výrobu perníků a výrobků ze slámy, ruční práci
žen a spoustu dalších.
Sobotní podvečer vám zpříjemníme poslechem
živé hudby a v neděli se můžete těšit na ukázku
králičího hopu.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné:
• dospělí 30 Kč
• děti do 15 let 15 Kč
• děti do 10 let zdarma

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

6. 7.
11.–12. 7.
18.–19. 7.
25.–26. 7.
1.–2. 8.

MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Minigolf otevřen

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz

Zahrát si minigolf bývá milým potěšením nejen
pro dospělé ale i pro děti. Tuto možnost vám poskytne od července opětovně otevřené minigolfové
hřiště v Poličce, U Liboháje, v sousedství letního
fotbalového stadionu v Poličce, které nabízí také

příjemné venkovní posezení a občerstvení v průběhu hry i po ní v nedaleké hospodě na stadionu.
Otevřeno denně 16.30 – 20.00 hod. nebo po předchozí domluvě. Golfové pomůcky budou zapůjčovány obsluhou z hospody.

Aktivní kardiaci
Kardiaci zahájili květen zajímavou vycházkou.
Vlakem do České Třebové, po prohlídce nového
vlakového nádraží jsme autobusem odjeli do Zhoře
a pěší lesní procházkou jsme navštívili chaloupku
Maxe Švabinského, rozhlednu a turistickou chatu na Kozlově. Středně náročnou vycházku jsme
ukončili výborným obědem v restauraci Na horách.
Ve čtvrtek 21. 5. se 17 našich členek na Semináři zdravé výživy, vedeném šéfkuchařem Václavem
Šmerdou, poučilo o zdravé výživě, včetně ukázek
a ochutnávky. Seminář se setkal s velkým ohlasem.
Dne 23. 5. jsme uskutečnili zájezd do Hradce
Králové na historické náměstí, zajímavou prohlídku parku, soutok Labe a Orlice, vodní elektránu na
Labi „Hučák“. Poté jsme odjeli do Hrádku u Nechanic, kde jsme prohlídkou překrásného zámku a zámecké zahrady náš výlet zakončili.
Za ZO Kardio Svitavy H. M.
Kardiaci o prázdninách nelenoší, zveme všechny,
kteří mají zájem udělat něco pro své zdraví.
18. července – odjedeme vlakem v 8.00 hod do
Poličky, kde přestoupíme na bus, odjezd v 8.30 hod
do obce Telecí, pěšky na Lucký vrch, osadu Dědek,
Bukovinu a Borovou. Občerstvení. Délka nenáročné vycházky 5 km. Vedoucí Pavel Brokl.
15. srpna – vlakem v 8.00 hod. do obce Oldřiš.
Pěší kondiční vycházka k vodní nádrži pod Babkou
a zpět na vlak do Oldřiše. Délka 6 km. Občerstvené
zajištěné. Vedoucí vycházky Eva Navrátilová.
29. srpna – Český ráj – Valdštejnský hrad – Hrubá skála – lázně Sedmihorky. Bus odjezdy: Polička 6.30 hod. Přihlášky Hana Mlynářová, Svitavy
v 7.00 hod. Přihlášky Jana Hikadeová. Délka středně náročné vycházky 6 km. Cena včetně vstupů
a oběda 250 Kč.
Jan Pokorný

Informace pro táborníky SVČ Mozaika Polička

Příjezd:

Příměstský tábor 29. 6. – 3. 7.
29. 6. začínáme odpoledne ve
14.00 – 19.00 hodin
30. 6. začínáme již v 11.00 –
18.00 hodin s obědem
Čas:
každý další den od 8.00
do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Info:
Alena Hejduková, tel. 461 725 352
hejdukova@mozaika-policka.cz

Info:

Příměstský tábor 6. – 10. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Info:
Alena Hejduková, tel. 461 725 352
hejdukova@mozaika-policka.cz
Prázdninové soustředění s florbalem
7. – 10. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
sportovní hala ZŠ na Lukách
Ved. tábora: Radek Dudek, tel: 602 181 424
Příměstský tábor se sportovní gymnastikou 13. – 17. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Info:
Blanka Faltýnková, tel. 461 725 352
faltynkova@mozaika-policka.cz
Příměstský tábor 20. – 24. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Info:
Zdeňka Švecová, tel. 461 725 352
svecova@mozaika-policka.cz
Sportovní příměstský tábor 27. – 31. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
různá sportoviště a Mozaika
Info:
Haraštová Lída, tel. 731 180 433
Letní tábor Maděra 29. 7. – 5. 8.
Místo:
Maděra - Telecí
Odjezd: 29. 7. v 13.00 hodin (sraz na nábřeží
u semaforu)

Jižní Čechy 21. – 25. 7.
Letní zájezd pro dospělé.
Odjezd: 21. 7. v 6.30 hodin - autobusové
nádraží
Info:
Milan Matouš
matousmilan@seznam.cz
Vodácký tábor řeky v Chorvatsku
a Bosně 24. 7. – 2. 8.
Místo:
vodácké putování po řekách v Chorvatsku a Bosně
Odjezd: 24. 7. v 21.00 hodin (sraz na autobusovém nádraží)
Info:
Mgr. Vítězslav Fila,
tel. 731 508 282
Jesle na vodě - Vltava 9. 8. – 15. 8.
Vodácký tábor pro rodiče s dětmi
Místo:
vodácké putování po řece Vltavě
Info:
Zdeňka Kadlecová 739 667760
Dámy v sedle
– pobyt u koní v JK Vraník Stašov
Termíny: 3. – 12. 7., 19. – 24. 7., 2. – 7. 8., 16. –
21. 8.
Místo:
JK Vraník Stašov
Info:
Irena Chroustovská 605 431 034
Při nástupu na tábor odevzdá každé dítě:
• potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu na tábor
• zdravotní průkaz
• kartičku zdravotní pojišťovny nebo její
kopii
Krásné prázdniny plné inspirativních zážitků a slunečních paprsků přeje všem našim
příznivcům Mozaika.
Provoz na Mozaice zahájíme 24. 8., kdy se
budeme moci začít hlásit do zájmových kroužků. Další informace na webu.

Léto v Poličce začalo Během naděje
V neděli 21. června se příznivci Běhu naděje sešli na poličském náměstí. V chladném dni nechyběla dobrá nálada ani reprodukovaná hudba. Po
předchozí registraci účastníků krátce promluvil
i starosta města Poličky pan Jaroslav Martinů
a ve 14 hodin odstartoval již 8. ročník Běhu naděje.
Sportovci předepsanou trasu absolvovali na kole,

Oznámení
MUDr. Kašparová Leona - privátní stomatologická ordinace je od 1. 7. 2015 přemístěna z ulice Janáčkova 523 do ulice Růžová 195 v Poličce
(vchod z ulice Nová). Kontakty ani ordinační doba
se nemění.
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5. 8. v 14.30 hodin na nábřeží k semaforu
Milan Matouš, ZŠ Na Lukách,
tel. 606 716 447

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

kolečkových bruslích, vozíku, během, procházkou,
s kočárkem. V cíli na každého čekal starosta, který
rozdával diplomy, plyšová zvířátka s upomínkovými předměty a sušenky. Zároveň všichni obdrželi
občerstvení – párek, chléb a kofolu.
Tentokrát z Poličky na účet léčby rakoviny připíšeme částku ve výši Kč 3 026 Kč.
Děkujeme pořadatelům - MO KDU ČSL, Svatojosefská jednota Polička, Městský úřad v Poličce
a sponzorům - Bonaparte, Pardubický kraj, město Polička, T. E. S., s. r. o. Polička, Masokombinát
Polička.
V neposlední řadě děkujeme Michalu Popelkovi,
Tomáši Popelkovi, Petru Dvořákovi, Jiřímu Bulvovi, Václavu Větrovskému i dalším podporovatelům.
Srdečně zveme na 9. ročník, který se uskuteční
v neděli 26. června 2016. Věříme, že příští rok letošní historicky největší počet 98 účastníků pokoříme. Jsme rádi, že se tato humanitární a sportovní akce v roce, kdy Polička slaví 750. výročí svého
založení, setkala s takovým ohlasem.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel

Anesa a Ines jsou prostě „naše“
Každý z nás si nese životem svůj příběh…
Dovolte mi, milí čtenáři poličské Jitřenky, abych
se s vámi o jeden ne zcela obvyklý příběh dvou mladých žen z Bosny a Hercegoviny podělila. Že jejich
cesta životem nebyla lehká, sehrála v ní roli válka
ve vlastní zemi, opuštění rodiny, život v nové zemi
zvané Česká republika, píle, odhodlání i návrat do
svobodné rodné země, to vše se v rozhovoru můžete dočíst. Že se jejich příběh asi vůbec netýká obyvatel Poličky? Vydržte a sami uvidíte.
Anesa a Ines jsou sestry. Narodily se v krásném
hornatém kraji a z okna rodného domu, který je jedním z mnoha postavených na kopcích Sarajeva, mají
své hlavní město jako na dlani. Toto město si asi každý z nás vybaví z hodin dějepisu jako místo, kde
byl v roce 1914 spáchán u Latinského mostu přes
řeku Miljacku atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho paní Žofii. Sarajevo
má k Čechům blízko i díky českým architektům,
mezi které patří např. Karel Pařík, který jej vyzdobil krásnými budovami na přelomu 19. a 20. století. Milovníci zimních sportů si třeba vybaví zimní
olympiádu v roce 1984. Pro mnohé z nás je ale Sarajevo i symbolem jugoslávských válek v 90. letech
minulého století, městem, které vzdorovalo okupaci více než 3 nekonečně dlouhé roky.
Jaké máte vzpomínky na dětství a rodinu ještě
před válkou, kolik vám tehdy bylo let?
Anesa: Bylo mi 16 a půl, když začala válka. Do
té doby bylo naše dětství opravdu bezstarostné.
Vzpomínám si třeba, že mi táta slíbil k 18. narozeninám koupit auto. Jako každý mladý člověk jsem
se začínala cítit hodně důležitě, tak nějak dospěle,
měla jsem pocit, že zvládnu cokoli. Že ale zanedlouho budu tátou i mámou v jedné osobě, takhle
jsem si dospělost opravdu nepředstavovala.
Ines: Mně bylo skoro 14. Ze vzpomínek se mi
vybavuje hlavně pocit štěstí s rodinou (tatínek je
Bosňák, maminka Srbka), měli jsme se prostě rádi.
Pak střih a jsem sama se starší sestrou v neznámém světě.
Co se vám vybaví, když se řekne válka? Jak se
vám podařilo z okupovaného města utéct a kam
jste měly tenkrát namířeno?
Anesa: Přesně se pamatuju na den, kdy začala
válka. Byla neděle, se sestrou jsme se normálně připravovaly do školy, máma třeba utírala okna, takové maličkosti si vybavuji. Už večer jsme ale všichni
cítily neuvěřitelné napětí a najednou máma říká:
„Bombardují nás!“ Okamžitě nastal úprk do sklepa,
který ale na válku nebyl ani trochu připraven. Táta
nás prosil, ať popadneme každá jen základní věci.
Pamatuji si, že Ines si tedy s sebou vzala plakáty
oblíbených hvězd Johnnyho Deppa a New Kids on
the Block, i to jak hodně nás její „praktický“ přístup k věci pobavil.
Ines: Strýc z Bělehradu volal, ať utečeme k nim
do bezpečí, a tak se mně a sestře podařilo odletět
posledním letadlem, které ze Sarajeva odstartovalo tím směrem. Každá z nás měla v kufru jen pár
letních věcí. Vrátily jsme se sice koncem léta, ale
o 4 roky později.
Jak jste snášely odloučení od rodiny a měly jste
vůbec nějaké zprávy od vašich blízkých ze Sarajeva?
Anesa: O odloučení od rodičů jsme snad ani nepřemýšleli. Naše neustálá starost ale byla, jak se
doma mají. Veškeré úsilí jsme věnovaly tomu, jak
najít radioamatéry, kteří jediní dokázali se Sarajevem komunikovat. Nic jiného nefungovalo.
Ines: Myslím, že prvního půl roku jsme dostávaly zprávy jenom přes známé.
Jaké byly vaše začátky v České republice? Kdo
se o vás staral? A jak se vám dařilo i přes jazykovou bariéru spřátelit se spolužáky, s jinými českými mladými lidmi? Přijali vás mezi sebe? Měly jste
Česko rády?

Ines: Z Bělehradu jsme byly na základě doporučení převezeny do uprchlického tábora do České
republiky, kde všechno dobře fungovalo. Ale každý
začátek je těžký… a pro Anesu byl těžký dvojnásob,
protože musela zvládat kromě své mladé dospělosti ještě tu mou teenagerovskou. Čeština nebyla pro
mě problém, bylo mnoho důvodů se dorozumět ve
škole se spolužáky. Dodnes jsem s nimi v kontaktu,
jen se mi zatím nepovedlo udělat jim radost a dora-

Vlevo Ines (ve žlutém), vpravo Anesa
zit na třídní sraz. Nikdy mě nezapomenou pozvat.
Česko je můj druhý domov, a tak to taky vždycky
zůstane.
Anesa: Když se s odstupem doby dívám zpátky,
vůbec nemohu uvěřit tomu, kam až jsme se se sestrou dostaly. Jsou ale nejméně dvě podstatné věci,
které nás vedly – výborná výchova našich rodičů
a shoda nejrůznějších náhod a setkání, které jsme
si nenechaly utéct mezi prsty. Nevěděla jsem si v té
době někdy rady ani sama se sebou a přitom jsem
se musela starat ještě o Ines, takového teenagera,
to upevňovalo náš vztah. To víte, dvě holky v cizí
zemi, na začátku bez znalosti jazyka, prostě jsme
se musely spoléhat jedna na druhou. Ines se velmi
rychle naučila jazyk, ale já ne. Až v Praze nastala
změna. Vidím, jak jdeme Vodičkovou ulicí a oči mi
visí na nápisu firmy Gorenje. Pro ně přece dělal
doma náš táta? Zašli jsme tam a nakonec zástupce
této firmy posunul náš život po vyslechnutí našeho příběhu mílovými kroky. Já jsem dostala práci,
Ines v Praze začala studovat střední školu. Naštěstí
chce člověk od života pořád víc, a tak jsem požádala o zápis na Fakultu sociálních věcí Univerzity
Karlovy v Praze a díky jejich maximální pomoci
mě opravdu přijali. Škola byla tou pravou cestou do
úplně jiného světa, jako kdyby najednou všechno
bylo tak, jak má být. Tam jsem poznala opravdu
hodně skvělých lidí, kamarádů. Jsem s nimi dodnes v kontaktu.
Vaše cesty se ale po určité době rozdělily. Jaký
byl váš návrat domů do Sarajeva? Jak jste vnímaly realitu, kterou jste viděly doma kolem sebe?
Ines: Musím říct, že pro mne byl návrat velmi
těžký, vrátila jsem se hned po válce po 4 letech.
Moc jsem se těšila na rodiče, ale kus mého srdce
zůstal v Čechách.
Anesa: Ines se vrátila jako první, já dostudovala
v Praze vysokou školu. Rodiče mysleli, že bez Ines
to bude pro mě lehčí, že se už nebudu muset o ní
starat, ale citově jsme obě dost strádaly. Během
uprchlictví jsme si domov docela idealizovaly. I ta
tráva v Česku nám připadala málo zelená. Pak jsme
přijely do Sarajeva a naše první reakce byla, že je
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všechno nějak o hodně menší, než jsme si pamatovaly. Most vypadal jako hračka oproti mostům
v Praze. Ulice byly strašně poškozené. Ale v té době
byla veliká naděje v lidech, že se všechno spraví. Že
je před námi nový začátek.
Obě dvě jste úspěšné mladé ženy s vysokoškolským diplomem. Jaký obor jste každá z vás vystudovala? A jaká práce vás v současné době naplňuje? Pomáhá vám výborná znalost češtiny?
Anesa: Bakalářský diplom jsem obdržela na Fakultě sociálních věd v oboru politologie a mezinárodní vztahy na UK v Praze. Po návratu do Sarajeva
jsem dostala nabídku pracovat na UNDP (Rozvojový program OSN), a tak jsem se dostala k rozvojové
spolupráci pro obce v Bosně a Hercegovině. Díky
vládnímu programu Velké Británie jsem dosáhla
i magisterského titulu v oboru rozvojového plánovaní a administrace. Dnes pracuji jako rozvojový
koordinátor na Velvyslanectví České republiky
v Sarajevu, které od letošního roku vede váš bývalý
poličský starosta pan Jakub Skalník. Jsem šťastná,
že opět Česko, můj druhý domov, může pomáhat
Bosně a Hercegovině a já mám příležitost být osobně u toho a využít všech nabytých znalostí.
Ines: Já jsem vystudovala na vysoké škole v rodném Sarajevu obor filosofie a sociologie. Všechny
zkušenosti a dosažené vzdělání, které jsem získala
i díky pobytu v České republice, se snažím uplatňovat v současném zaměstnání, které je, stejně jako
u mé sestry, na Velvyslanectví České republiky
v Sarajevu. Moje pozice spočívá v obchodní diplomacii a rozvojové pomoci pro naši zemi, stejně tak
poskytujeme velvyslanectví naše překladatelské
služby.
I po 20 letech od války se vaše země potýká
s mnohými problémy jak ekonomickými, tak i sociálními. Co si v této souvislosti nejvíc přejete?
Anesa: Přeji si z celého srdce, aby Bosánci pochopili, že to, kvůli čemu válčili, je v podstatě naše
největším bohatstvím – multikulturní společnost.
Osobně se cítím hodně vnitřně bohatá, že jsem vyrůstala v multikulturní společnosti a toto se snažím dnes naučit i svoji dceru.
Ines: Moc bych si přála, abychom si všichni konečně uvědomili, že právě v našich rukou je síla
provést radikální změny tak potřebné pro naši
zemi. A taky, že lidé z velkých měst musí nabídnout
pomocnou ruku venkovu. Tam existuje opravdová
chudoba.
Je doba letních dovolených a ty Češi velmi rádi
tráví na březích Jadranu. Jaké krásné místo byste
v Bosně a Hercegovině doporučily navštívit, když
by někdo zvolil třeba trochu netradiční cestu
k moři přes bosenské území. A víte o nějaké dobré
knížce místního autora přeložené do češtiny? Třeba jako tip na dovolenkovou četbu.
Anesa a Ines: Rády bychom vás pozvaly navštívit
Bosnu a Hercegovinu proto, že naše země je opravdu krásná. Kromě hlavního města Sarajeva nesmí
ujít vaší pozornosti ani Mostar, historické skvosty naší země. Máme čistou přírodu bohatou na
hory a divoké řeky jako stvořené pro rafting. Lidé
jsou pohostinní a naše jídlo vám určitě zachutná.
Bosánci považují Čechy za své přátele. A ke čtení
zkuste vyhledat nějakou knihu od autorů, držitelů
Nobelovy ceny, Meši Selimoviće a Iva Andriće.
Každý z nás si neseme životem svůj příběh. Pokud příběh vyprávěný Anesou a Ines se dotkl vašich srdcí a něčím vás třeba i inspiroval, mělo jeho
vyprávění smysl. A vám, milá Aneso a Ines, mnohokrát děkuji za laskavost se o váš osobní příběh
s námi podělit. Přeji vám mnoho zdaru při práci na
ambasádě České republiky v Sarajevu.
Ze současného domova v bosenském Sarajevu
vás zdraví a hezké léto vám všem do Poličky přeje
Eva Skalníková
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Za hranicí?

Zprávy z Masarykovy základní školy

Posílen kladnými ohlasy mé poznámky v červnové Jitřence si dovolím zopakovat moji základní
myšlenku z minula.
Pokud máme nějaké normy nebo zákony, měli
bychom se podle nich chovat a dodržovat je. Poličtí radní si takovou normu vytvořili a odhlasovali.
Je to „Statut periodického tisku Jitřenka“, v němž
je mj. uvedeno pravidlo, že v Jitřence nebude zveřejňována propagace politické strany nebo politického hnutí, atd. viz citace v minulém čísle, a také,
že posláním Jitřenky je informovat občany města
Polička o společenském, kulturním a spolkovém
životě ve městě, o podnikatelských aktivitách,
poskytovat prostor pro diskusi o aktuálních tématech týkajících se města Poličky v míře limitované
rozsahem a periodicitou.
Ano souhlasím. Pokud pisatel nejmenuje 12 x název strany a několikrát nevyzdvihuje volební program, je vše v pořádku. Obhajoba zveřejnění článku, v němž je viditelná propagace politické strany
a srovnání s těmi, kteří pravidla statutu Jitřenky
dodržují, je pro mne nepochopitelné.
Petr Šimon, občan města Poličky

Květen a červen je na naší škole
ve znamení sportu. Naši hokejbalisté v Pardubicích bojovali o postup do republikového finále. Sen
se rozplynul 30 s před koncem,
kdy jsme podlehli Pardubicím.
Svůj podíl na tomto výsledku mají i domácí rozhodčí.
Populární soutěží je fotbalový McDonald cup pro
I. stupeň. Naše lvíčata přivezla z okresního kola
čtvrté (žáci 3. tříd) a krásné druhé místo (4. – 5. třídy).
Obvodní kolo Poháru rozhlasu bylo poznamenáno nevlídným počasím. Družstvo starších žáků naší
školy postoupilo do kola okresního. Zde vlivem absence jsme bohužel pořadím nezamíchali.
Naopak cyklistické závody, Hledá se vítěz, proběhly v Liboháji za slunného dne. Naše škola podpořila akci hned padesáti startujícími žáky napříč
všemi ročníky. Krajské kolo se bude konat v září ve
Vysokém Mýtě.
Další velkou akci Krajské kolo barevného minivolejbalu pořádala naše škola 5. června. Během
dopoledne se na palubovce vystřídalo 48 družstev,
123 dětí ze čtyř základních škol. Prim pochopitelně

Zájezd do
Londýna
V pondělí 1. června v 11 hodin jsme se vydali
vstříc proslulému Londýnu. Cesta utíkala rychleji,
než jsme všichni předpokládali a Základní škola
Čejkovice, která s námi sdílela zájezd, nám pomáhala při dlouhých chvílích v autobusu.
Kolem 4. hodiny ranní jsme dorazili do francouzského přístavu Calais, ze kterého nás trajekt
převezl přes kanál La Manche do Doveru. Kvůli delší plavbě jsme museli udělat menší změnu
v programu. Autobus nás vysadil před parkem,
který vedl přímo do čtvrti Greenwich, kde jsme
překročili nultý poledník. Poté jsme se plavili po
Temži k Tower Bridge, kde jsme vystoupili a šli do
londýnského Toweru podívat se na korunovační
klenoty. Poté jsme se vydali na pěší prohlídku londýnské čtvrti City. Kolem Mansion House, Bank
of England přes Millenium Bridge až ke katedrále
St. Paul’s. To byla poslední úterní zastávka před
ubytováním v hostitelských rodinách, kde se o nás
mile postarali a ve středu ráno jsme už opět seděli
v autobuse, který nás odvezl do královského města
Windsor, kde jsme zhlédli střídání stráží u Windsor Castlu, venkovského sídla královny Alžběty II.
Všichni jsme se nejvíc těšili na odpolední návštěvu
proslulého zábavního parku Legoland. S úžasem
v očích jsme dorazili ve večerních hodinách zpátky
do hostitelských rodin, se kterými jsme radostně
sdíleli nadšení z neuvěřitelného Londýna. To byla
bohužel naše poslední noc v rodinách.
Ráno jsme se opět sešli na parkovišti před autobusem a čekal nás poslední den v Londýně. Westminster Abbey, Parlament, Big Ben. Po nezapomenutelném londýnském metru, ze kterého můžou
mít doteď účastníci zájezdu velký strach z přelidněných prostorů, jsme se dostali na Baker Street,
kde jsme navštívili muzeum voskových figurín
Madame Tussaud’s. Potkali jsme se tam s mnoha
filmovými hvězdami a jinými významnými celebritami. Hodně dívek bylo nadšeno, když jsme se
přesunuli na Oxford Street a hlavně do obchodu
Primark, který je známý svými fascinujícími cenami. Nákupy většinu zájezdu vyčerpaly, a tak jsme
se pomalu přesunuli přes Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Covent Garden k Londýnskému Oku,
který nám znovu ukázal, jak je Londýn jedinečný a umožnil nám spatřit toto okouzlující město
v celé své kráse.
Domů jsme jeli vyčerpaní z tolika nádherných
míst a s touhou po vlastní posteli.
9. A Masarykova ZŠ Polička

18

hráli volejbalisté a volejbalistky, ale ani úplní začátečníci, prvňáčci se neztratili. Ve všech kategoriích
(žlutá, oranžová, červená) se naše škola umístila na
stupních vítězů.
O tom, že jízda na kole není jen zábavou, se přesvědčili naši čtvrťáci, kteří absolvovali projekt, Děti
bez úrazu, který uspořádalo SVČ Mozaika Polička.
Žáci byli nadšeni ukázkou hasičské techniky, na
jednotlivých stanovištích zkoušeli první pomoc
a za správné odpovědi v testu dopravních předpisů
a značek úspěšní řešitelé dostali řidičské průkazy.
Za tuto velmi zdařilou akci patří velký dík ředitelce
SVČ Mozaika Polička Zdeně Švecové a všem dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli.
Celé druhé pololetí spolupracovala 3. C s 9. A na
projektu Vyjmenované příběhy. Při výuce vyjmenovaných slov psali třeťáci texty, ze kterých vytvořili
knihu. Vzniklé příběhy si žáci vzájemně četli, vybrali nejlepší, opravili chyby a poté napsali jako diktát.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

3. C se zapojila též do projektu, Čteme rádi, kdy
chodili do třídy průběžně předčítat oblíbené dětské
knížky rodiče a učitelé naší školy. Projekt dětem
pomohl uvědomit si, jak kniha vzniká, co má obsahovat. Vytvořený kladný vztah ke knihám vede děti
k další motivaci, a to k vlastní četbě.
Na druhém stupni v rámci českého jazyka a hudební výchovy vznikl projekt scénického čtení Etudy k Bohuslavu Martinů, žáci II. stupně se dozvěděli
mnoho zajímavostí ze života rodiny Martinů. Projekt připravili žáci 9. A.

Čas pro neobyčejné zážitky proběhl na naší škole
v novém kabátě. Hlavním vchodem se trousilo 740
návštěvníků, kteří mohli obdivovat nejen interiér
školy, venkovní úpravy, ale i programy v jednotlivých třídách. Někoho zaujali regionální umělci,
někoho Bohuslav Martinů, divadelní vystoupení
a především filmy o naší škole, maminky dokazovaly tatínkům, že dějepis a zeměpis je baví, tatínkové
si hráli v magické chemii, kontrola znalostí v angličtině, němčině a ruštině dopadla na výbornou a projekty českého jazyka a občanské výchovy vtáhly
návštěvníky do komiksového světa, májového blouznění, někteří se zasmáli reklamním sloganům, ocenili práce o Poličce a regionálních autorech. Projekt
ŠOA vyzkoušel zručnost nejednoho z chlapců, kteří
přišívali židovské hvězdy.
Souběžně se konala v hale školy akce 750 minut
sportu. Že byla zdařilá, o tom svědčí 224 soutěžících a přibližně tři stovky diváků na tribuně v hale.
Nejvíce zaujaly trampolíny, každý si chtěl zaskákat
s půvabnými cvičitelkami. Program zpestřili svým
tanečním vystoupením žáci 8. A.
Třídy 6. A a 6. B prošly společným projektem
první pomoci s 9. A, 9. B Život máš ve svých rukou.
Všechny deváté ročníky navštívily Květnou zahradu,
kde si prohlédly prostory, ubytování a v rámci pracovní exkurze přiložily ruku k dílu.
Ani školní parlament nezahálí, navštívil místní
Charitu Polička. Mnohé žáky překvapili prostory, které charita obývá a hlavně náplň její činnosti.
V neposlední řadě připravuje závěrečnou školní taneční akademii.
Mgr. Ludmila Haraštová

Střední škola obchodní a služeb
SČMSD Polička bodovala
Studenti 2. ročníku oboru Obchodník pod vedením Ing. Marie Kladivové získali spolu se studenty EDUKAnet z Prahy 1. – 2. místo ve studentské
soutěži Spotřeba pro život v konkurenci 47 dalších účastníků z různých typů škol z celé republiky. Tato soutěž je pořádána v rámci mezinárodní
soutěže, v České republice ji vyhlašuje obecně
prospěšná společnost dTest s podporou Asociace
akreditovaných a autorizovaných organizací pod
záštitou poslankyně Evropského parlamentu
MUDr. Olgy Sehnalové, MBA.
Soutěžní úkol spočíval v tvorbě vzorového spotřebitelského časopisu, jehož tématem bylo zodpo-

vědět, proč potřebujeme a jak využíváme finanční
gramotnost. Naši studenti svým časopisem Money,
money, money aneb Minimum finanční gramotnosti vytvořili i praktickou pomůcku pro všechny
zájemce o informace jak dobře hospodařit s penězi. Kolektiv autorů s vedoucí učitelkou obdrží jako
cenu zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu věnovaný paní poslankyní Sehnalovou.
Našim žákům i paní učitelce blahopřejeme a pro
čtenáře Jitřenky i ostatní zájemce uveřejňujeme
celý vítězný časopis na webových stránkách školy
www.souobchpolicka.cz.
Vedení školy

Z činnosti
DPS Penzion
Slunečné dny po zimě již začaly ohřívat lavičky
v atriu DPS Penzion a tak nastal ten správný čas
na první letošní grilování. Déšť nakonec nedovolil
seniorům sníst grilovanou uzeninu venku, ale pro
tyto případy velmi dobře poslouží i jídelna. Zpívalo se, došlo i na poezii v podání pana Kyncla a bylo
veselo.

S kolem kolem světa
V této chvíli, tedy alespoň doufám, projíždím
nějakou mongolskou polopouští nebo vjíždím
do čínské provincie Xinjiang (oblast známá jako
Východní Turkestán), zatímco vy si sedíte pěkně
v teplíčku, užíváte sluníčka a chodíte na koupaliště…, někteří z vás i do práce.
Chtěl bych všem lidem, kteří mě v mém snažení podpořili strašně moc poděkovat. Ať už to
bylo finančně, materiálně, nebo psychicky – to je
nepodstatné. Je super když vidíte, že kolem vás
je tolik lidí, kteří jsou ochotní pomoci splnit můj
sen. Pozn: Já to říkám pořád, že lidi jsou v podstatě hodní.
Konkrétně mé díky patří těmto lidem a firmám:
Warmpeace, Sport Arsenal, Medesa, Cyklo Hrubý, Setronic Polička, D. A. S., Coma, MIP, Metapol, Sportave.cz, Mikroelektronika, Vavrys.
cz, Plevel, Top race agency, Rock point, Milan
Beneš, Lubomír Zerzánek, Pavel Mach, Zdeněk
Pácha, Vlčková Zdeňka, Švanda Petr, Mazalová
Ludmila, Miroslav Kment, Martin Mazal (moje
věrná kopie a můj věčný sponzor – dík brácho,
poštovna Anežka. Další velké poděkování bych
chtěl věnovat Danu Šimkovi za podporu ve formě
vytvoření a spravování stránek celého projek-

tu – www.petr-mazal.cz. Díky také Petře Palcové
a Tomášovi Jandlovi za podporu ze strany mého
zaměstnavatele. Je dobré vědět, že i lidé z práce
chápou smysl mé cesty a že mi umožnili tento
projekt absolvovat. Další díky patří Jardovi Břeňovi za složení takového kola, které snad celé to
martyrium s drobnými šrámy vydrží. Můj speciální a největší dík patří Ivě Dolečkové - za nekonečnou podporu a to po všech stránkách. Nechci
machrovat, ale takovou ženskou mi může každý
chlap závidět.
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Jestli
jsem tak učinil, omlouvám se.
Pokud někteří z vás mají zájem, je možné sledovat aktuality z mé cesty právě na stránkách www.
petr-mazal.cz nebo na mém Facebooku.
Přeji vám všem krásné a jen hezkými prožitky
naplněné dny. Budu se pokaždé těšit do Poličky,
protože to tu mám rád. A kdyby někoho z vás zajímalo, proč to všechno dělám, tak to bych taky
rád věděl. Zkusím přijít na odpověď při šlapání.
Času na to, v Asii, Evropě, Africe i Jižní Americe,
budu mít dost.
Díky za vše.
Petr Mazal

Tenis
23. 5. Babytenis - Polička B - Ústí nad Orlicí 0:6
Skuteč - Polička A 0:6
Body: Zahradníček Duša, Křivý Vašík, Sedlatý
Honza, Kotvová Lucka, Zahradníček - Křivý, Sedlatý - Kotvová
24. 5. Mladší žactvo - Moravská Třebová - Polička 1:8. Body: Fučík Daniel, Toman Jirka, Baláš
Ondra, Uhlířová Šárka, Vendolská Karolína, Fučík - Toman, Baláš - Vodák Matěj, Uhlířová - Vendolská
Dorost - Polička - Holice 5:4. Body: Švanda Štěpán, Jílek Zdenda, Jílková Lucka, Slaný Filip - Hnát
Radim, Švanda - Jílek
Senioři - Polička - Jevíčko 4:5. Body: Slaný Bohouš, Pazlarová Alena, Slaný - Hegr Petr, Teplá Lída
- Pazlarová
Minitenis - Polička - Svitavy 0:8
Polička - Moravská Třebová 4:4. Body: Paclík
Roman, Štěpánek Patrik, Zobačová Valerka, Pospíšilová Katka
30. 5. Babytenis - Polička A - Choceň A 2:4. Body:
Zahradníček Duša, Zahradníček - Sedlatý Honza
Letohrad A - Polička B 6:0
31. 5. Mladší žactvo - Polička - Česká Třebová/
Svitavy C 4:5. Body: Fučík Daniel, Válková Simča,
Fučík - Toman Jirka, Válková - Uhlířová Šárka
Senioři - Česká Třebová - Polička 6:3. Body:
Hrubý Zdeněk, Pazlarová Alena, Hrubý - Scheib
Láďa

Minitenis - Polička - Česká Třebová 5:3. Body:
Paclík Romča 1, Štěpánek Patrik 2, Pospíšilová Katka 2
Polička - Moravská Třebová 5:3. Body: Paclík
Romča 2, Štěpánek Patrik 2, Pospíšilová Katka 1
6. 6. turnaj mladších žákyň v Letovicích. Pěkného výsledku dosáhla Šárka Uhlířová, která získala
3. místo ve dvouhře.
6. 6. turnaj mladších žákyň v Kolíně. Jeden zápas
ve dvouhře vyhrála Simča Válková.
6. 6. Dorost - předehrávka Jevíčko - Polička
2:7. Body: Slaný Filip, Jílek Zdenda, Hnát Radim,
Fučík Dan, Hrubá Eliška, Slaný - Jílek, Jílková Lucka - Hrubá
13. 6. Babytenis Vysoké Mýto - Polička
A 2:4. Body: Zahradníček Duša, Křivý Vašík, Zahradníček - Andrlová Adéla, Křivý - Kotvová Lucka
Polička B - Česká Třebová B 1:5. Body: Uhlířová
Verča
14. 6. Mladší žactvo - Polička - Ústí nad Orlicí
7:2. Body: Fučík Daniel, Toman Jirka, Baláš Ondra,
Uhlířová Šárka, Vendolská Karolína, Fučík - Toman, Uhlířová - Vendolská
Dorost - Vysoké Mýto - Polička 8:1. Body: Jílková
Lucka
Minitenis - Polička - Letohrad 7:1 a 6:2. Body:
Paclík Romča 4, Slavíková Baruška 2, Zobačová
Valerka 1, Štěpánek Patrik 3, Pospíšilová Kačka 2
-zj-
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První letošní společná procházka zavedla seniory na náměstí v Poličce, kde si potrénovali paměť. Vzpomínali, kde kdo kdysi na náměstí bydlel
a také kde byl jaký obchod. Procházka byla zakončena v cukrárně při sladké odměně. Šikovné ručičky malovaly domy z náměstí a v keramické dílně
se glazovalo.
Tradiční narozeninové zpívání získává své návštěvníky i z okolních vesnic a tak je každý měsíc
opravdu veselo. Oslavencům pěvecký soubor Poupata zazpívá a muzikanti pan Hladík, Otepka, Čermák zahrají píseň na přání. K chuti přijde i dobrá
káva a nechybí ani něco sladkého.

Pozvánka DPS
Penzion
1. 7. Posezení na přehradě - zájemci se nahlásí
na recepci DPS Penzion, vybíráme 20 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve
13.15 hod. Pro uživatele pečovatelské služby bude
zajištěna doprava. Odjezd ve 13.30 hod. Cena dopravy je 55 Kč, platí se až při vyúčtování služeb.
14. 7. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
15. 7. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
21. 7. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
22. 7. Výstava v knihovně 750 tváří Poličky. Odchod od DPS Penzion ve 13.30 hod.
28. 7. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
30. 7. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Jídelní poukázky
DPS Penzion upozorňujeme
strávníky, že je možné hradit
obědy i jídelními poukázkami
Chégue Déjeuner. Cena obědu
úhradou těmito poukázkami je
60 Kč, přičemž je možné použít
jakoukoli hodnotu poukazu.
Předem je nutné se informovat u vedoucí kuchyně Mileny Cupalové (461 753 152) nebo u ředitele
Pavla Brandejse (461 753 121).
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Tomáš Lněnička je už platinový

Cyklopecky
Pardubického kraje
Koho by nelákalo procestovat zajímavá místa
v Pardubickém kraji a vyhrát horské kolo, pobyt
na Dolní Moravě nebo třeba digitální fotoaparát?
O tyto a další hodnotné ceny mohou letos soutěžit
účastníci Cyklopecek Pardubického kraje. Soutěž
začíná 1. června a potrvá do 19. října 2015. Pořádají ji Pardubický kraj a Destinační společnost
Východní Čechy, hlavním partnerem je společnost
CYKLO WORLD, a. s.
Turisté se tak mohou vydat Za tajemstvím hradu Svojanov, Za koupáním na Konopáč, Po hřebeni Suchého vrchu, Po stopách koňských kopyt,
ale také vyzkoušet Single trails na Dolní Moravě,
pumptrek na Podhůře či Královský inline v údolí
Tiché Orlice.
Vandrovní knížku si turisté mohou vyzvednout
na všech informačních centrech v kraji nebo si ji
stáhnout z internetu. Na každé z cyklotras jsou
jedno nebo dvě místa, kde lze získat razítko do
Vandrovní knížky. K zařazení do slosování o ceny
je potřeba ulovit alespoň tři razítka ze tří cyklotras. Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způsobem. Vyplněnou zadní stranu Vandrovní knížky
s alespoň třemi razítky je pak nutné odeslat poštou
na adresu Destinační společnosti Východní Čechy
nebo vyfocenou či naskenovanou na e-mail dsvc@
vychodnicechy.info do 22. října 2015.
O co se hraje? Horské kolo, dvoudenní pobyt,
mobilní telefon, koloběžka, digitální fotoaparát,
batoh na kolo, bezdrátový cyklocomputer a další.
Podrobné informace k soutěži jsou k dispozici
na www.vychodnicechy.info/cyklopecky a www.
pardubickykraj.cz/cyklopecky.
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Během období březen až květen byly ve fitcentru
Vynikající hodnocení v úvodu si zajistila také Ivana plaveckém bazénu k vidění další zajímavé silově- na Tobiášová. Aktivní sportovkyně, vyznavačka mí-vytrvalostní sportovní výkony.
čových her, běhu a v minulosti posilování, dokázala
Jsou lidé, kteří stále veslují, ale svůj rekord se jim
74 opakování a velmi pěkné 11. místo v žebříčku vesjiž nedaří navýšit. Jsou ale i lidé, kteří stále veslují
lařek, při současné konkurenci 57 žen.
a přitom své rekordy dokáží zvyšovat. Tom Lněnička
Dobrý start zaznamenala i Monika Gregorová
patří mezi ty druhé!
z Ubušínku, která zvládla výborných 63 opakování
Finalista soutěže Doformy s Muscle & Fitness, a to jí dalo pěkné 15. místo.
trojnásobný vítěz závodu dračích lodí na Velkém
Dobře si počínal při svém startu i zástupce bojoDářku, vítěz halového poháru v přetlačování na
vých sportů, Jakub Petříček z Bystrého. Výkon 172
dračí lodi v Praze a špičkový veslař na kladce Tomáš
opakování, prozatím 70. místo.
Lněnička (na fotografii s Láďou Pavelkou) je zpět na
Další výkony v tomto období pouze stručně: Leoš
2. místě veslařského žebříčku.
Novotný – 156 opakování – 89. místo, Erika JirouNavíc i splnil limit pro zisk hodnocení platinové- šová – 42 opakování – 30. místo, Vanda Adleroho veslaře. Během čtyř let existence naší soutěže se
vá – 33 opakování – 47. místo, Milan Lidmila – 121
z celkového počtu 254 mužů, podařilo toto prestižní
opakování – 125. místo, Jiří Kašpar – 108 opakování
hodnocení vybojovat pouze čtyřem borcům.
- 153. místo, Roman Jílek – 104 opakování – 164. mísTo vše dokázal Tom Lněnička v neděli 31. 5. po dal- to, Matěj Pražan - 77 opakování – 208. místo, Martin
ší zatím své nejdelší tvrdé půlroční přípravě, skvě- Navrátil – 74 opakování – 214. místo, Antonín Linlým výkonem 1613 opakování se 40 kg zátěží. Dřina
hard – 65 opakování – 233. místo a Petr Šárka ml.
se opět vyplatila. Tvrdá dřina ovšem nestačí. K výko- - 62 opakování – 234. místo.
nům na této úrovni pomáhá Tomovi i jeho nesporJiří Štěpánek, kondiční trenér
ný silově-vytrvalostní talent. Ten někdo má, jiný
ne. Naprostá většina ostatních cvičenců může dřít
sebevíc a tohoto počtu opakování nikdy nedosáhne.
Skvělou kondici dává ovšem pravidelné veslování
na kladce každému a proto ho rozhodně má význam
pravidelně trénovat.
V období březen až květen si pochvalu jistě také
zaslouží Láďa Pavelka, který se po další čtyřměsíční
přípravě zlepšil z 293 na 356 opakování, což ho posunulo z 32. na velmi pěkné 22. místo.
Vynikajícím způsobem si počínal i kulturista Lukáš Jurda z Nového Města na Moravě, který při svém
vstupu do soutěže zvládl premiérových 218 opakování, které mu prozatím dávají solidní 51. místo z 254
veslařů.
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VPS Novabrik Polička – Liga mistrů
Mužstvo VPS Novabrik Polička se koncem května zúčastnilo ligy mistrů v sálovém fotbale, které
se letos konalo v moravských Valticích.
V základní skupině jsme se postupně střetli s katalánským týmem CF Esplais, kde se nám po velice
solidním výkonu podařilo s favoritem remizovat
1:1 (Navrátil P.). Ve druhém utkání jsme zaslouženě zvítězili nad francouzským mistrem Marcouville City 4:1 (Netolický R., Stejskal M., Navrátil
P., Jílek T.) a zajistili si tak postup ze skupiny do
čtvrtfinále z prvního místa. V nejdůležitějším
zápase turnaje na nás čekal další český zástupce
v soutěži SMR Zlín. Ač jsme v zápase byli lepším
týmem, tak jen díky naší střelecké nemohoucnosti a výbornému výkonu zlínského gólmana došlo
utkání až do penalt (základní hrací doba skóre
0:0). Tam byli šťastnější hostující hráči a po výhře 3:2 na pokutové kopy postoupili do semifinále.
Nás čekaly ještě dva zápasy o celkové umístění, ve
kterých jsme nejprve porazili běloruský Aist Pinsk
2:0 (Jílek T., Netolický R.) a poté remizovali s rus-

kým Torpedem Moskva 4:4 (Netolický R., Jílek T.,
Navrátil P. 2x). Bohužel opět jsme podlehli 3:2 na
penalty, takže na nás zbylo v konečném účtování
jen šesté místo (z dvanácti účastníků).
Za celý turnaj jsme v základní hrací době neprohráli jediné utkání a bilance tři remízy a dvě výhry
je pro nás velice solidním výsledkem. Je jen velká škoda, že nás tentokrát zradily pokutové kopy
a jejich neproměňování, protože cesta k medailím
z evropského klání v sálovém fotbale byla po roce
opět velmi blízko. Na druhou stranu musím všem
klukům poděkovat za jejich výkony, přístup k jednotlivým zápasům a celkovou velice dobrou reprezentaci oddílu a města Poličky.
Velké poděkování také patří všem našim hlavním sponzorům a ostatním partnerům, kteří se na
této akci nemalou částí podíleli (Novabrik Polička,
město Polička, Pneuservis Červený, Milacron Polička, f. Swietelsky).
František Švec

Vzpomínáme
2. 7. uplyne sedm let od
smrti Otakara Kukly. Nepřestaneme na něj s láskou vzpomínat. Manželka a děti.

Dne 2. 7. si připomeneme
10. výročí úmrtí pana Stanislava Slavíčka a v tento den
i nedožitých 87 let pana Stanislava Slavíčka st.
S láskou vzpomínají
manželka s rodinou
a sourozenci Petr, Hana
a Pavel s rodinami
Dne 3. 7 uplyne 20 let ode
dne, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček
a pradědeček, pan Eduard
Soukal. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi vzpomínku.
Manželka Eva, syn
Jaroslav s rodinou a syn
Miloslav
Tys odešel a není slov, jak
poděkovat za Tvou lásku, za
Tvou péči, za Tvou starostlivost, a nikdo už Tě nikdy nezastoupí, očím ses ztratil, ale
v srdcích zůstaneš navždy…
Dne 4. 6. uplynul rok, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Petr Blažek.
S láskou vzpomínají
manželka Markéta, dcera
Markéta s rodinou, tchán
s tchyní.

Horní řada zleva: Kovář M. st., Netolický R., Král V., Navrátil P., Stejskal M., Švec F.
Dolní řada zleva: Kovář M. ml., Jílek T., Morong T., Švec T., Mužík J.
Na fotce chybí Červený Z., Vondra M., Slaný O.

7. 7. tomu bude 10 let, co
nás opustil dobrý člověk
a kamarád Vladimír Filipi.
Zemřel tragicky při autonehodě. Stále jsi tu v srdci a ve
vzpomínkách s námi.
Jana
Dne 14. 7. uplyne smutných
15 let, kdy nás bez slůvka rozloučení opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Luboš Džerenga.
S láskou vzpomínají
manželka Jana, děti
Luboš, Jana a Martina
s rodinami.
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Fotbalová přípravka
Fotbalový turnaj starších
přípravek v Poličce
Poslední turnaj základní části krajské soutěže
jsme odehráli 24. 5. opět v domácím prostředí.
Z turnaje se omluvilo mužstvo Svitav (zahraniční turnaj), zbývajícími účastníky byli borci z Jablonného nad Orlicí a z Moravské Třebové.
V zápase s mužstvem z Jablonného jsme se rozjížděli jen velmi pomalu, nakonec jsme ovšem
kombinační hrou soupeře přehráli a to soupeře
ještě podržel brankář.

Zápas s Mor. Třebovou byl velice atraktivní pro
diváky, ovšem méně již pro trenéry. Rychlá hra nahoru – dolu, spousta branek, útočná hra vyčnívala
nad obranou. Výsledkem je remíza při celkovém
počtu šestnácti branek. Je ovšem pravdou, že jsme
soupeři vstřelení tak vysokého počtu gólů opět
zbytečně usnadnili.
Výsledky
Polička – Jablonné n. O. 8:2 – Zahradníček 4x,
Valouch 3x, Roun.
Polička – Mor. Třebová 8:8 – Zahradníček 4x,
Valouch 3x, Mach.

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám dvoupodlažní dům s garáží
v centru Poličky, 150 metrů od náměstí. Prohlídka možná po telefonické domluvě. Cena dohodou.
Tel.: 737 930 684.
•
Pronajmu spodní patro rodinného domu.
Samostatná bytová jednotka 1+1, cca 50 m2. Preferuji dlouhodobý pronájem. Tel. 731 506 249.
•
Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou
v Poličce nebo v okolí do max 20 km. Opravy nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 774 193 566.
•
Koupím menší byt v okolí nemocnice.
Tel. 731 370 086.
•
V centru Poličky pronajmu nebytový prostor vhodný pro kancelář případně malý obchod –
značka velmi levně. Tel. 603 537 888.
•
Provádíme zednické, zámečnické a svářečské práce, pokládku zámkové dlažby, montáže potrubí (např. vodovodních a kanalizačních
přípojek), malířské a natěračské práce. Zdeněk
Zaoral, Pavel Molek, tel. 722 565 765, 704 432 860.

Sestava: Makovenyi – Pham, Bulva, Zahradníček, Mitáš – Mach, Valouch – Roun, Vu, Světlák.
R. Lajžner, S. Mahu
Fotbalový turnaj starších
přípravek v Moravské Třebové –
kvalifikace Poháru Pardubického
krajského fotbalového svazu
V neděli, 31. 5., jsme se, za krásného počasí,
zúčastnili kvalifikace Poháru Pardubického krajského fotbalového svazu v Mor. Třebové za účasti
domácích borců a dále mužstev z Ústí n. O., Litomyšle, Svitav, Semanína, Lanškrouna a Letohradu.
Již tradičně jsme se pomaleji rozjížděli, o čemž
svědčí těsná prohra s Ústím, po dramatickém boji
těsná výhra nad Litomyšlí a zejména nešťastná
a možná i nezasloužená prohra s borci ze Svitav,
po které jsme byli hodně smutní.
Zbývající zápasy jsme již odehráli podle našich
představ, prosazovali jsme se zejména kolektivní
kombinační hrou a je nutné podotknout, že naši
střelci měli nabito „ostrými“ o čemž svědčí nastřílených 26 branek.
V celkovém součtu jsme na turnaji obsadili druhé místo (o bod za vítěznými Svitavami) a postoupili do finále PKFS!
Výsledky
Polička – Ústí n. O. 1:2 – Mach
Polička – Litomyšl 3:2 – Valouch, Zahradníček,
Pham
Polička – Svitavy 0:1
Polička – Semanín 3:1 – Vu 2x, Pham
Polička – Mor. Třebová 6:1 – Valouch 3x, Zahradníček 2x, Pham
Polička – Lanškroun 7:0 – Valouch 3x, Mach 2x,
Zahradníček, Roun
Polička – Letohrad 6:2 – Mach 2x, Valouch, Zahradníček, Pham, Vu.
Sestava: Makovenyi – Pham, Bulva, Vraspír –
Mach, Valouch – Zahradníček, Roun, Vu.
S. Mahu
Fotbalový turnaj starších
přípravek ve Vysokém Mýtě –
finále Poháru Pardubického
krajského fotbalového svazu
Po jedenácti letech (poslední účast na finálovém
turnaji byla za éry v současnosti ligových fotbalistů D. Housky a T. Holeše pod vedením trenéra
J. Housky) se starší přípravka SK Polička probojovala do finále krajského poháru, které se uskutečnilo za úmorného vedra v sobotu, 6. června, na
stadionu ve Vysokém Mýtě.
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Soupeři v základní skupině nám byli mužstva
z Hlinska, z Pardubic, z Holic a z Moravské Třebové. Nutno zdůraznit, že ve finále celého turnaje se
utkali borci z Hlinska a z Pardubic, což potvrzuje
velmi silné složení naší základní skupiny.
V prvním zápase jsme narazili na velmi silné
mužstvo z Hlinska, pozdějšího vítěze celého turnaje. Jejich pověst mohla mít jistý vliv na náš výkon v první půli, jinak se ovšem jednalo o z naší
strany typické první turnajové utkání. První půli
jsme prospali, o čemž svědčí poločasový výsledek
0:4. V druhé půli se naše hra výrazně změnila,
byli jsme důrazní, soupeř najednou neměl tolik
prostoru a jenom vinou neproměňování i těch vyložených šancí jsme zápas výsledkově nedokázali
zdramatizovat.
Druhý zápas s Pardubicemi jsme odehráli způsobem, kterým jsme se prezentovali po celou sezónu a který jsme chtěli předvádět i na finálovém
turnaji. Ve vyrovnaném důrazném utkání se nakonec štěstí přiklonilo na stranu soupeře, který nás
brankou v posledních vteřinách zápasu porazil.
Ve třetím duelu s Holicemi byl soupeř opticky
lepším mužstvem, více držel míč na svých kopačkách a v průběhu zápasu si vypracoval i dvougólové vedení. Ovšem v drtivém závěru jsme dokázali
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vyrovnat a to ještě měl v úplném závěru utkání po
sérii rohových kopů vítězný gól na hlavě Johny Valouch, ovšem zařízení těsně minul.
V posledním zápase skupiny nás čekal „starý
známý“ z Mor. Třebové – před zápasem bylo jasné, že v případě výhry budeme hrát o konečné
páté místo. V samotném utkání jsme se pomaleji
rozjížděli, dokonce jsme i 0:1 prohrávali, ovšem
postupem času jsme jistě přebírali otěže zápasu
a nakonec jsme zaslouženě zvítězili.
V utkání o páté místo jsme měli celý zápas herní převahu, trefovali tyče, břevna, několikrát za
již překonaného brankáře soupeře zaskakovali
obránci, ale branku jsme nedali ani z těch nejvyloženějších šancí. A jak to tak bývá, stihl nás trest
v podobě vlastního gólu po autu soupeře a druhý
gól jsme dostali po nešťastném odrazu míče od
naší obrany.
Výsledkem našeho celoročního snažení je solidní šesté místo v krajské konkurenci, což považujeme za úspěch.
Výsledky:
Základní skupina:
Polička – Hlinsko 1:5 - Mach
Polička – Pardubice 3:4 - Valouch 2x, Pham
Polička – Holice 3:3 – Valouch 2x, Zahradníček
Polička – Mor. Třebová 3:1 – Mach 2x, Zahradníček
O umístění – o 5. a 6. místo:
Polička – V. Mýto 1:2 – Zahradníček.
Na dobrém umístění ve finálovém turnaji se
podíleli: M. J. Makovenyi, Péťa Pamič Pham, Míša
Zahrádka Zahradníček, Matěj Matylda Bulva,
T. J. Vraspír, Sergio Mahu Mach, Johny Valouch,
David Siegl Večeřa, Min Vujič Vu, Nikolas Roun.
Na postupu do finále se v celé sezóně dále podíleli: Kristián Dzurko, Přemek Mitáš, Honza Světlák.
Trenéři : R. Lajžner, S. Mahu

Volejbal

Turisté zvou

Žákyně
Předposlední, květnový víkend zajížděla družstva
mladších a starších žákyň na velmi oblíbený Zmrzlinový turnaj do Lupenice.
Obě družstva se tímto turnajem loučila se svými
kategoriemi, v příští sezóně budou nastupovat o stupínek výše. Na mladší žákyně čekala šestice zápasů.
Mezi soupeřkami byly i polské hráčky. Turnajem

třetí. Béčko ho doplnilo na 5. místě. Druhý turnaj
pro zranění, dovolené odehrálo pouze A družstvo,
a to bylo smíchané z obou našich týmů. Tentokráte nejely opory a Polička A skončila až na 6. místě.
Přesto, jak byl Pohár vyrovnaný, Polička A si z Dolního Újezdu odvážela bronzové medaile. Nejlepšími hráčkami Poličky byly: v prvním kole Barbora
Mičková a ve druhém kole Natálie Balzerová.
Přípravka
Medaile dovezla i naše děvčata v trojkovém volejbale, a to stříbro, poslední kolo za parného odpoledne odehrály Tereza Vomáčková, Pavlína Pechancová a Barbora Mičková.
Umístění dalších našich týmů: B – 5., C – 17.,
D – 21., E – 19. místo.

prošlo družstvo mladších žákyň pouze s jednou porážkou, ale nemilosrdný pavouk nás knokautoval, až
na sedmé místo. Stejné umístění jsme si vezly i loni.
Starší žákyně prohrály pouhá dvě utkání, a to
s Českou Třebovou a Vamberkem. Ony měly lepší
herní systém, a tak celkově obsadily místo čtvrté.
Naše mladší žákyně, pro příští sezónu postavíme
dokonce 2 družstva, některé poprvé hrály šestky
v Poháru mladších žákyň. Pohár byl dvoukolový,
na prvním turnaji se dařilo A týmu, který skončil

Ženy a muži
Rozdílnou sezónu prožili ve volejbalových soutěžích dospělí. Ženy začaly výborně a hlavně bojovně
v podzimní části, ale vlivem zranění nejlepší hráčky a morálkou pouze soutěž dohrávaly.
V přeboru získaly 8 bodů, což bylo za očekáváním. V příští sezóně budou poličské ženy opět chybět v krajském přeboru.
Muži svoji spanilou jízdu dobojovali na třetím
místě v přeboru, bilance 17 výher a 7 proher. Muži
se naopak na další sezónu připravovat budou.
Na akci 750 minut sportu bylo použito dělo na
podání, které je naší současnou největší chloubou.
Potěšilo, že si volejbal přišla na tuto akci vyzkoušet
i široká veřejnost.
-har-

O pohár Poličský kapr ve dvojicích
V sobotu 6. června se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem uskutečnil už
XVII. Ročník závodu dvojic Pohár Poličský kapr.
Za krásného slunečného počasí, až nezvykle teplého na tuto roční dobu, stanulo na startu 66 účastníků – 33 dvojic.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů: „Jedná se
o naši hlavní kaprařskou akci roku. Během uplynulých sedmnácti let se ovšem podmínky podstatně změnily. Tehdy jsme byli první v republice, kdo
zavedl noční rybolov, a tento 24 hodinový kaprařský závod dvojic. V té době to byla obrovská
senzace a novota v rámci celé České republiky
a Českého rybářského svazu. Není divu, že o závod byl obrovský zájem, tím spíše, že jsme vysadili trofejní kapry. Ještě stále sem přijíždějí kapraři
z blízka i daleka, ale je zřejmé, že postupně zájem
opadává. Z toho důvodu jsme závod museli trochu
zredukovat – už se nechytá 24, ale jen 10 hodin.

Dnes nám přeje počasí a ryby krásně berou k stávající obsádce jsme vysadili dalších 500
kaprů ve váze kolem 4 kg. Jen za první poločas
jich bylo uloveno 200, což je v tomto parnu skvělé, jedna dvojice jich chytla čtyřicet. Není divu, že
rybáři jsou navýsost spokojení. A tak to má být, to
považujeme za svůj hlavní úkol.
Abychom zase přišli s něčím novým a oživili zájem rybářů, zahráváme si s myšlenkou, že příští
XVIII. ročník uděláme v noční verzi. Začali bychom večer v 18 a skončili ráno v 8 hodin. Mezitím bychom udělali nějaké ty společenské pauzy,
abychom se důvěrněji poznali.“
Konečné výsledky: 1. Chemišinec – Smejkal,
2. Moravec – Melezínek, 3. Hlásenský – Kyncl,
4. Strejčková – Strejček, 5. Šafář – Šafář atd.
Celkem bylo uloveno 347 ryb, největší byl kapr
(64 cm) dvojice Moravec – Melezínek.
Text a foto: L. Vrabec

3.–6. července – Slovensko.
Na prodloužený víkend se vydáme autobusem na Slovensko a to
do Cerové vrchoviny a Slovenského krasu s vycházkou do Maďarska. Akci vede Josef Brokl.
Sobota 11. července – Cyklovýlet na Skutečsko. Sraz účastníků na autobusovém nádraží v Poličce, cyklobusem
do Nových Hradů. Odtud přes Skuteč, Předhrádí
a Proseč do Poličky. Trasa asi 60 km. Akci vede
Josef Škorpík.
Středa 15. července – Nedošínský háj. Při středeční vycházce tentokrát se vypravíme do Litomyšle a do Nedošínského háje. Odjezd linkovým autobusem v 8.35 hod. do Litomyšle a odtud půjdeme
na NS Nedošínský háj a z Tržku autobusem zpět
do Litomyšle. Trasa asi 10 km. Vycházku vede Jiří
Andrle.
Sobota 25. července – Prachovské skály a Jičín.
Autobusový zájezd do oblasti Prachovských skal.
Navštívit můžeme Prachovské skály s vycházkami 15-18 km a město Jičín. Na zájezd zve Roman
Škorpík.
Středa 29. července – Na Lucký vrch. Při této
vycházce se vypravíme z Poličky po cykloznačení
přes Sádek do Telecího a odtud po žluté značce na
Lucký vrch. Odtud dle dohody účastníků půjdeme
buď do Borové nebo do Pusté Rybné a linkovým
autobusem do Poličky. Sraz účastníků v 8.30 hod
před Tylovým domem. Trasa do 14 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Vzpomínáme
„Tak jak z Tvých očí zářila
láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života.“
Dne 27. 7. 2015 uplynou
dva roky, co nás navždy
opustil náš milovaný syn,
manžel, tatínek a dědeček,
pan Miroslav Kovář.
S láskou vzpomínají
maminka, manželka
a dcery s rodinami.
Je to již 5 let, co nás
10. ledna opustil syn a bratr, pan Vojtěch Konečný ml.
a 30. července manžel, tatínek a dědeček, pan Vojtěch
Konečný st.
Kdo jste je znali, věnujte
jim, prosím, tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina.

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Plavecký bazén
Bazén zavřeno

slunečník
hřiště

Sauna zavřeno

Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku. Ceny a půjčovné jsou včetně DPH.
• Přijímáme poukázky sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz)
• Přijímáme rodinné pasy (sleva 5%)

Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 h.
út, čt:
14.00-20.00 h.
so:
17.00-19.00 h.
ne:
zavřeno
Koupaliště
Provoz zahájen v sobotu 20. 6. Provozní doba
v červnu je od 12 do 19 hod. Provozní doba v červeneci a srpnu je od 10 do 19 hod.
Případné změny budou zveřejněny na informační tabuli na koupališti a před plaveckým bazénem,
na www stránkách město Polička, T.E.S., s. r. o.
V případě nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.
Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu s osobou starší 18 let.
Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé děti ZTP
8 Kč, po 17 hod. 3 Kč
držitelé děti ZTP/P
a jejich průvodci
8 Kč, po 17 hod. 3 Kč
dospělí
30 Kč, po 17 hod. 10 Kč
držitelé dospělí ZTP
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé dospělí ZTP/P
a jejich průvodci
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
Půjčovné:
plavecké pomůcky:
rukávky/pár
plavecký pás
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks

10 Kč/den
100 Kč/2 hod.

Kiosek na koupališti zahájil provoz v sobotu
20. 6. Občerstvení je zajištěno po dobu provozu
koupaliště.
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště
s ohřevem vody, tryskající vodou a skluzavkou
pro nejmenší, skluzavka velká, plážové hřiště,
tenisový stůl, dřevěná odpočívadla, sprchy, slunečníky, bistro.
Aktuální změny a informace o provozu plaveckého bazénu a koupaliště jsou zveřejněny na www
stránkách město Polička a T.E.S., s. r. o.
Kontakt:
• koupaliště 731 020 030
v době od 9.30 do 19.30 hod.
• Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342
• Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz,
tel. 461 725 631
Zimní stadion
červenec – v provozu je in-line plocha
Bruslení pro veřejnost zdarma: úterý 17.15 –
18.15 hod., neděle 15.30 – 16.30 hod.
Bruslení pro kolektivy:
po dohodě s vedoucím ZS.
Kontakt:
Grubhoffer Miloš,
tel. 605 246 743 vedoucí ZS Polička,
zimnistadion@tespolicka.cz, tel. 461 725 427

5 Kč/hod.
5 Kč/hod.
5 Kč/2 hod.

Poličský bagr
Dne 11. 7. se uskuteční na plážovém hřišti v areálu koupaliště
v Sebranicích XV. ročník volejbalového turnaje dvojic Poličský bagr. Letos hrají smíšené
páry.
Přihlášky přijímáme do 4. 7. Počet družstev je
omezen na šestnáct.
Za TJ Spartak Polička - RS
J. K. Dvořák a Michal Bulva,
policskybagr.nastrankach.cz

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
m.t. 737 867 342, 461 725 631.

Krajské přebory
v atletice žactva
Osm zástupců měla Atletika Polička na letošních Krajských přeborech jednotlivců žákovských
kategoriích.
Tři z nich se stali Přeborníky kraje Pardubického. Dvakrát starší žákyně Žaneta Petrásová,
nejprve ve vrhu koulí (10,64) a podruhé v hodu
diskem(25,65). Mladší žák Matouš Budig zvítězil
v běhu na 60 m př. (10,51) a k tomu přidal bronzovou medaili ve sprintu na 60 m (8,50). Stejného
úspěchu dosáhl také mladší žák Marek Lajžner ve
vrhačských disciplínách.
Ve vrhu koulí zvítězil (10,15 m) a v hodu míčkem
získal bronz (53,20). Rovněž dvě medaile vybojoval starší žák Jan Pospíšil.
V běhu na 800 m byl stříbrný (2:18,41) a poté ve
finále na 60 m doběhl třetí (7,91). Dalším úspěšným závodníkem byl starší žák Michal Tulis –
čtvrtý v hodu kladivem (23,62), šestý v hodu diskem (26,09) a osmý ve vrhu koulí (7,96). Pátá místa
obsadili mladší Jan Kapoun a Lucie Vyhnálková.
Honza v běhu na 1500 m (5:58,94) a Lucie ve skoku vysokém (125). Ta ještě závodila v dálce (382),
kde byla jedenáctá.
Výborně si též vedla mezi věkově staršími nejmladší žákyně Eliška Červená. V dálce ve finále
byla sedmá (413) a ve sprintu na 60 m desátá
(9,29).
Miloslav Červ

Prachatická
Sahara
Minulý rok to na sk8 slalomových závodech
v Prachaticích vypadalo spíš na plavecký přebor
a problémy s deštěm byly i v náhradním termínu.
Tento rok byl obrat o sto osmdesát stupňů. Těch
stupňů sice bylo jen třicet, ale ve stínu. To je však
dobře a tak Poličtí skejťáci mohli zazářit v plné
síle. Tréninky a příprava se vyplatily a na prvních
závodech v této sezóně se naši jezdci umístili na
předních příčkách. Je nutno zmínit, že tento rok
náš mistr světa v juniorské kategorii, Petr Matouš,
již přestoupil mezi muže.
Závod v Prachaticích se jel na Tatraně a krom
bronzových těl byly i zlaté medaile. Na prvním
místě v kategorii dětí se umístil Petr Martinů, druhý pak Jan Vázler a třetí na bedně stál Lukáš Martinů bratr Petra. V kategorii mladistvých se dostal
na páté místo Vojta Nunvář. V kategorii juniorů
měl svoje druhé místo obsazené Vítek Hromádko.
Za ženy skončila na třetím místě Renata Škrabalová. Naši muži si rozebrali kompletně první tři
místa. V nejrychlejším čase dojel Jaroslav Knettig,
těsně na záda mu však na druhém místě dýchal
čerstvý muž Petr Matouš, a trojici výtečníků uzavíral Jardův bratr, Jakub Knettig. Stupně vítězů
byly tedy zcela v naší režii. Za zmínku v této kategorii stojí jistě ještě Standa Nožka na pátém místě a Ivo Škrabal na pozici s číslem patnáct. Všem
závodníkům blahopřejeme ke skvělému začátku
sezóny a pořadatelům v Prachaticích přejeme více
slunečných dnů.
Protože píši článek 19. 6., ale vy ho čtete až
v červenci, vězte že 20. 6. proběhne/proběhl první
sk8ový závod v Poličce. Na výsledky se tedy těšte
až v dalším vydání Jitřenky.
-jt-

Kamenecké
podání
Dne 18. 7. se bude konat na
antukových hřištích v areálu
Pod Lípou v Kamenci 15. ročník
amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání. Hrají
smíšená družstva (min. dvě
ženy - bez omezení, v týmu mohou být max. dva
registrovaní muži, kteří jsou na soupisce soutěže
dospělých v rámci Českého volejbalového svazu nejvýše do KP 2). Počet družstev je omezen na osm.
Přihlášky přijímáme do 11. 7. na e-mailové adrese
kameneckepodani@nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička RS
J. K. Dvořák

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem
dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, L. Navrátilová, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

